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VOORREDE

Een zeer moeilijke taak bij het aanleeren der Grieksche taal

Ib het verkrijgen van een toereikenden woordenschat. Daarvoor
is het niet voldoende de toevallig in de lectuur voorkomende
woorden zich door het geheugen eigen te niaken ; ook het van

buiten leeren van woorden volgens zakeiijke samenstelling is

een onbetrouwbaar hulpmiddel; want voor den vorm van een

woord geeft de zakelij ke samenhang zijner beteekenis met andere

woorden geen houvast. Het meest krachtige hulpmiddel bestaat

in het mprenten der stamwoorden in verband met het begrip

der woordvorming, Dit erkennend, — want het is even goed
van toepassing voor het Latijn. — heeft voor bijna honderd

jaren Wiggekt zijn Vocabula linguae latinae primitivae samen-
gesteld, een boekje, waaruit tot op den nieuweren tijd vele

geslachten hun Latijnschen woordenschat geput hebben; A*
Fleckeisek o,a,, die het boekje herhaaldelijk heeft uitgegeven,

bekent dat voor zich zelf. lets dergelijks voor het Gneksch tpt

stand te brengen is bij de samenstelling dezer woordenlijst het

doel van den schrijver geweest, waarbrj hij zich volkomen van
de moeilijkheden bewust was, die vooral liggen in de afwij kende
eigenaardigheden van het Grieksch en de naast elkaar staande

dialecten* het Attische en iionierische.

Tegenover het feit, dat het grootste gedeelte der Grieksche

leesstof van onze gymnasia de gedichtan van Homerus zijn

met hun zelfstandigen, rijken woordenschat, kwam een beperking
tot Attische proza mij ongeschikt voor; evenmin ging het aan
een geheel afzonderlijke lijst op te stelien der in het proza
niet voorkomende Homerische woorden wegens den samenhang*
die bij de meeste dier woorden bestaat. Een uitweg werd
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daarom gekozen ; de woorden n,L van beide groepen aan te

geven en een aparte lijsl op te stellen van enkel zulke Homerische

woorden, die, of m het gelieel geent of althans geen gemakkelijk

te herkennen samenhang met woorden der gewone taal hebben;

natuurlijk werden daarbij altijd de meer zeldzaam voorkomende

woordenuitgesloten. In het algemeen werd een woord geacht tamelijk

dikwijls voor te komen, wanneer dk in de Homerische gedichten

atht tot tknmwl het geval is, Meer zeldzaam gebruikte woorden

van de prozataal evenals de afleidingen en samenstellingen, die

uifc zich zelf begrijpelijk zijn, werden meestal weggelaten \ met

de taal van Herodotus werd in \ algemeen geen rekening ge-

houden. Overigens streefde de schrijver er naar aan den Griekschen

woordenschat eigenlijk die uitgebreidheid te geven, welke van

een flinken leerling der hoogste klas kan veiiangd worden en

zooala die voornamelijk bij de examenopgaven voor het eind-

diploma, waarbij het gebruik van een woordenboek niet is toe-

gestaan, verondersteld wordL Een doorwerken van dit kleine

boekje, iets, wat voor een reeds goed onderlegden leerling slechts

een herhaling zal zijn, kan voor dergelijke vertalingsopgaven een

nuttige voorbereiding wezen ; ook voor den aanstaanden philoloog

zal tot vermeerdering zijner woordenkenms deze verzamelin^

allicht betere diensten bewijzen dan de woordenlijsten van

elementaire themaboekeru

Het meest juiste gebruik in de klas van zulk een vocahuhir

zou wel zijn, wanneer op de 3
dft klas, te begirmen bij de on-

regelmatige werkwoorden of reeds bij de werkwoorden op pi

:

de woordengroep van elk werkwoord wordt behandeld, waarbij

aanvankelijk tamelijk veel woorden achterwege kunnen blijven.

Op de 3
de of 4

de klas biedt de herhaling der vormleer gelegen-

heid om bij de regelmatige werkwoorden bij wijze van inhalen

hetzelide te doen. Verder kunnen bij elke leesstof evenals bij

het leeren van samenhangende woorden, die woorden onderstreept

worden, Welke te onthouden zijn, wellicht ook kan menige

aneiding en samenstelling, hier ter wille der beknoptheid niet

vermeld, er aan toegevoegd worden; herhaling bij tijd en wijle

van afzonderlij ke groepen [oi hoofdstukken volgens het alfabeth)

zou de verworven kennis duurzaam moeten makem Zoo kan na

een drie- of vierjarig gebruik dezer lijst een overvloedtge woor-

denschat als blijvende kennis worden verworven, waarvan de
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dunrzaamheid voor een niet gerhig deel op den etymologischen

samenhang berusL Men denke hier aan een verzamelkast, wiens

inhoud met telkens nieuwe voorwerpen aangroeii; neemt men
van deze kennis, zoo zal de herhaalde aanblik van het vroeger

verzamelde de herinnering wakker houden van het oude tegelijk

met het nieuwe l
). Natuurlijk wordt daarbij verondersteld, gelijk

boveri reeds is aangegeven, dat de leerling eenig begrip krijgt

van de woordvorming, dat hij in het bijzonder de verschillende

soorten van substantiva, de nomnia acfcionis 3 qualitatis, enz. met

hnn uitgangen grondig leert kennen. In ons gymnasiaal onder-

wijs wordt helaas de leer der woordvorming meestal verwaar-

loosd ; noch voor het Latijn, noch voor het Grieksch plegen de

wettelijke bepalingen ze voor te schrijven: onder andere de

overigens zoo voortreffelijk kort samengevatte schoolgrammatica

van Kaegi bevatten daarover geen enkel woord. In dit opzicht

staat ons oudklassiek ouderwijs nog zeer sterk onder den invloed

der grammatistische methode utt den ouderen tijd^ die welis-

waar met groote nauwgezetheid menige zeldzame uitzondermg

der buigings uiitgangen aangeeft, echier voor de regelmatige vormen

der woordvormuig, waarvan de kennis toch voor het onmiddellijk

begrip der woorden en daarmee van den tekst veel belangrijker

zijn ZQUj geen voorlichting biedt, In Fransche en Engelsche

grammatica's, zelfs in die voor eigen landgenooten wordt woord-

vorming geleerd, jnist omdat men ze noodzakeltjk acht voor

het verstaan van den woordenschat, doch wat de oude talen

betreftj laat men het zich eigen makeo van woorden — die toch

naast de grammaticale regels ook mede tot de taal behooren —
meestal aan het werktuigelijk gebruik van het woordenboek

over^ het bedroevend ibladejen* namelijk in den dictionnaire.

Zou die onverkwikkelijke bezigheid door het gebruik van deze

woordeniijst eenigermate beperkt worden, de schrijver zou de

moeite daaraan besteed voor beloond achten.

x
) Dit gededte <ler inleidlng hebben we gewljsisd itaai het gewone

leerplan onzer gymnasia-



VOORREDE VOOR DE DERDE UITGAVE

Tengevolge van de eerste bespreking van het boek in de

Revue des humanite*s en Belgique (Juli—Augustus 1913, pag.

144 tot 166) door A, Willem, werd aan de tweede uitgaaf een

index Loegevoegd om het vinden der afgeleide en samengestelde

woorden gemakkelijk te maken. Voor deze derde editie konden

de volgende besprekmgen verder benuttigd wordenj van Franz

Poland in hei Duitsche >PhilologenblatU van 3 December 1913,

van Hildebrand {Lichterx'eLde) in *Wochenschri£i t klass. PhiloL«

van 19 Januari 1914^ van Bernhakd (Dresden), in >Berliner Philol,

Wochenschr,* 1914 No, 8 pag. 248 en vlgd., van F. StOrmer

(W eil burg) in *Zeitsch . f.d. Gymnasialwis.* (Sokrates) neue Folge II,

pag. 122—138, van G. Sachse in de »Monatsch. & hoh. Schuleix

XIII, Bd. 1914, pag* 401, c. 8*

De daarin uitgesproken wenschen om in de verschillende

richtingen veranderingen aan te brengen hebben meerdere be-

sliste verbeteringen tengevolge gehad. Zoo werd onder meer

een onderscheiding aangebracht der in het Latijn aan het Grieksch

ontleende woorden van de oorspronkelij k verwante; zoo deden

we ook in rijkere mate de Duitsche vreem.de woorden uitkornen,

afstammend van \ Grieksch ; hun aantal werd vollediger gemaaki

door menige technische uitdmkking der cultuur en kunstge-

schiedenis, die vooral gewenscht waren voor het onderwijs op

de hoogere klassen. Om wille der kortheid en der beperking

werden natuurlijk vete verdergaande eischen van dien aard tot

het noodzakelijke teruggebracht. Wat bij de benuttiging van dit

werkje door den een of ander gemist wordt op dit gebied, kan
door den leeraar op de bewuste plaats aangeteekend worden ; zoo
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00 k de beknoptheidshalve achterwege gelaten afgeleide en samen-

gestelde woorden, die voorkomen bij de lectuur en dienen ont-

houden te worden.

Tot dit doel is het gebrnik aan te bevelen van doorschoten

exemplaren, die bij den uitgever tegen matige verhooging van

prijs te verkrijgen sijm

Onder etymologisch opaieht scheen bij de veelvuldig nog

heerschende onvastheid der meeningen eenige terughoudendhe i

d

geboden, voornamelij k ook, wat betreft zulke sarnenstellingen,

die op het standpunt, waarop de school staat, een nauwelijks

mogelijke verklaring van moeilijke kiankverhoudingen zouden

eischen.

Het op den eersten aanblik verlokkende denkbeeld van een

beoordeelaar, die de woorden, welke noodzakelijk dienen tnge-

prent te worden wenschte gesplitst te zien van degene, die slechts

vermeld moesten worden wegens etymologische aansluiting, als-

mede een verdeeling der stof over de verschillende jaren
r
bleek

onuitvoerbaar, tenzrj het gegevene totaal omgewerkt en aanmer-

kelijk werd uitgebreid. Op het voorstel daarentegen om talrijke

Homerische woorden in de hoofdlijst op te nemen, kon des te

gemakkelijker worden ingegaan, wijl de nu toegevoegde iiuiex

het vinden ook van onkenbare afleidingen lichter maakt

Zoo hoopt dus de schrijver met deze uitgaaf^ die zonderaan-

matiging wel een sverbeterde^ genoemd mag worden, hen, die

tot nu toe de vrienden van zijn boekje waren^ tevreden te stellen

en misschien menigen nieuwen vriend te verwervem

Blasewitz, August 1915

Heinrich Uhle



VOORREDE DER BEWERKERS

Reeds gebruikten wij eenigen trjd in onze Grieksche klassen

het zoo eeht practische en hoog wetensehappelijke boekje van

H. UiiLE tot niet geringe voldoening onzer leerlingen. Het

Duitsche woord sprak echter niet duidelijk genoeg tot hon ver-

heeldimj. Om het werkje dus vruchlbaarder te maken voor ons

gymnasiaal onderwijs hebben ondergeteekenden, leeraar der

klassieke talen en in het Duitseh, een vertaling ondemomen.

ZooveeL mogelijk hebben wlj ons ietterlijk aan 't oorspron-

kelijk woord vastgehouden : hier en daar zagen wij ons tot een

breedere omschrijving genoodzaakt VVij vertrouwen, onzen

gymnasiasten en ons klassiek onderwijs met deze bewerkmg

een dienst bewezen te hebben.

Inleiding in de Grieksche woordvorming

De vorming der eenvoudige woorden (woordstamrnen)

gesehiedt in den regel door de aanheehting van snfnksen

aan de grondstammen of wortels, waarbij deze dan dlkwijls

nog veranderingen ondergaan (ablaut
T

verlenging, etc.);

daarenboven werken hier de gewone klankwetteu (elisie,

assmilatie etc);

Wt Iv losmaken Nominast lv-\it Nominatief Imt-g losmaking

„ ta/zeggen „ loy-o Uyo-g gesprek

yQcup schrijven „ yq&^uav n ynaHua letter.

Van zulke stammen, door de eenvoudigste vorming oni>

staan, (Primitiva) werden door andere sufnksen weer nieuwe

Nomina en Vcrba (Derivata of Denominativa) gevormd en

op dezelfde wijze kornen van deze verdere afleidingen

Nominast Xoyo ; Adjeetiefs loy-tS Nominatief X6ytpo$ beroemd

n ,, ; Verbaalst %oy-tS Praesens hoytQoftai bereken

Van den Verbaalst XoytS ;
laytv-uo-g berekening

A-'anm. In plaats van stammen pleegt men bij de opgave

der afleidingen den onverbogen vorm der woorden aan te

geven
;

rnen zegt b.v* van 't verbum jrouTrm (of -JiQatruv

stam irQuy) wordt afgcleid Twoay-ua (stam TiQay-ituv) daad;

daarvan irQayuaT-iv-to {nnayfi&Tzvuv) zich bezighouden ;
hier

komt weer vandaan nqayuara-ia (7roay-}iaT-tj:-ta) , Daarom
worden in bet volgend overzicht de Nomina in den nn-

verbogen vorm aangegeven.

Ovemclit Tan uitgangen M] woordvorming

in Yoorbeelden

A Substamtiva

i Nomina agentes: ffiwg 0«?-t&> Tiot^-njg yoatp-tvg

F: avX^-TQtg otv-TttQa ytt&otQiG-vtHa

Derivata: &tiM#*jg9
irolUTtg Uo-wg, iio-ua
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2* Nomina actionis : 5rfe-T*s woijj-ot^ S6mpM*ffM nmti-iia

iS^'Tvg (Hom.) XoyiG-uoQ

3. Nom. rei actae : TC(}ay-pa(uaT) wdbx-o^a)
4. Fom. qualitatis ; x«x0-r ?j^(ryt) drAaio-tfvyy

0)tX- ia d J. flfg - 1£ p' gtg - (hi)

5. Nom- mstrumenti : aQO-TQOv aratrum fid-®Qop trede
%vg~tqcc schaafijzer waXah-TQa wor-

stelplaats

6. Nom, ioci : fi*(io«-rjr/ftfoj' auditorium Qvja-tioy The-
senstempel

7» Nom. Deminutiva: rirai9»fojr dwuaT-iov ytTwy-tGxo^

B Adjectiva

Afstam. of stoffelijk : yvj'atx-tiog yQva-tog ^vX-tvog

Eigenaard. of geschikth.: woXfft-rAt^ aoy-cx&q

Volheid: yant-uq(zvT) gratiosus iyftv-n-tu

GeUjkheid: Sijfn-tifiyg (uit #*/uo-«c}?/j) naar volks-

gebruik wtTQ-todijg rotsaehtig
Zonder juiste omschreven beteekenis zijn de Ajectiva

op og, to^ p6g, yog, (t.uog), Q(k\ ftcoy (uov), r
t g (^), tv.

C Adverbia

fttk-Stjv stappend lXX?jyto-Tt Graecc
n aauOTa-Sov H toetredend op wayiinn-u met gefoeel 't volk

Voor het goed verstaan van den Griekschcn woorden-
schat moet men de volgende slellingen en regels in acht
nemen.

J » Bij het terugbrengen van een afgeleid of samengesteld
woord naar ^ijn oorspronkelijke bestanddeelen moet men
regelmatig voortgaan en geen tussehenvormen overslaan :

b.v. drtjnta is niet rechtstreeks van Ttui] met ti privat af-

geleid, maar van Iiet adjectiei d-Tttiog, dat met rt
t
ui] is

samengesteld
; zoo ook moet ftv(roXoyio) niet eenvoudig

teruggebracht worden naar ftvQo? en i*yw, maar 't moct
afgeleid worden van 't adjectief ftvda-Myog, waarvan J

t

tweede deel ;
t verbaalnomen Xoyog is (zie 5),

Dikwijls is zoo'n voorvorm in de overgeleverde taal niet
aan te wijzen; hij moet echter voor de verklaring van de
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verder afgeleide woorden verondersteld worden; b.v. voor

ijXit'QOKowtm (op de zijden slaan) moet men een adjectief

•th-vqo-wmQ? aannemen, dat uit wXtvoa en het verbaalnomen
xowog (xoirrcrj) is samengesteld.

2. Van een woord (== woordstam) A is een woord B
dan juist afgeleid als in den stam B de stam A volledig

i< vervat, zooals b.v. in den stani Stxcuotivva (Nom *Wti;)

de stam Stxuto (Nom SixcaQs}, in dezen de stam titxa

(Nom tSiy.i;) en daarin de verbaalstam Six (3rixif&$tt) vervat

is gebleven.

3. Ontbreken mogen daarbij de consonnanten en vokaien,

die voigens de klankwetten regelmatig zijn uitgestooten
;

b*v. in GtDijQo-tfvvij van den stam (= Neutrum) utiyQOv ont-

breekt de p
f
zooals in den Dat Flur GthjoQm, in fittoiXtttu

uit iiaoihftoi van (jaoiXivg de f (= r) zooals in den Dat

Sing (jaothi uit (taatXtf-t ; in ptiptfAQS van Paito-g de o
}

in

TiohT-v/A^ van noVvi}-;, stam (= voc) woXiTa
}
de a.

4. Dikwijls worden bij de afleiding en samenstelling

suffixen met andere verwisseld of verkort of gebeel en al

weggelaten ; b,v. het suffix fiav wordt aan 't eind gewoonlijk

veranderd in tttrv : stam en Neutrum tk-noay-itop van woayua^

stam 7TQay~uuT; betzeifde fi&r wordt verkort tot in

av-atfto-^ van aiua, stam rn^aT

:

In plaats van a en tcr komt in
!

t eerste gedeelte van

samenstellingen gewoonlijk o: T^tyo-wottk' van St rup^,

Nom THy-oj, ftayatQO'irtu^ van ttayatQa
y

urj/ayo- --iOiuj van

itrryatn) St ntyyxtva: zoo ook Q in plaats van ct aan 't einde:

a-ttv
t

yaifo-$.

Verwisseling in de afleiding : 't?yy«j'6-u^
7
rijk aan middelen,

iXxtt-oj wonden van %Xm^
}
St tXxt$

;

Wegvallen van het suffix bij de afleiding ;
Twy-tov

} mptf
van den St TH%-^ ^X-rxt^ van fitXog lied, St fuX-^ ; bij

afleiding van samenstelling : dapap-iZa* verdelgen van d-ycty-

lg onzichtbaar, tvTnew-iZa), klaar maken van ti'-TQen^-

i$j dtiad-ia, onwetendheid van d-uad-i^, tg.

Wegvallen in de samenstelling
;
Ttryri;o^ (dtjaQtaxo}), door

muren" omgeven, ftr-X-ov%s een zanger der liederen
t
waarvan

verder fttXcpdta.

Aanm. Omdat voor 't begrip van *t grondwoord (fttXog,

Ttiyos) oi van de stamverbinding (d-tyav. n-Toew, a-fta&)
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het eerste suffix tg niet meer noodig is, kunnen de verdere
afleidingssuffixen onmiddelijk aan de zuiveren stam gehecht
worden, die de beteekenk in zich bewaart. Zoo wordt kv T

li^tarog bij ty&Qog onmiddelijk van den verbaalstam, het
Homerische n4pvt$Q£ onmiddelrjk van J

t Subst w6m3 St,m»
gevormd.

5. Voor de sameastellingen zijn vooral van veel be-
teekenis de ondef 1 aangehaalde verbaalnomina op og
(zelden zijn zulke op yg) met een aktieve beteekenis, die
bij een korte stamsyilabe op de voorlaatste, bij een laage
op de laatste het toonteeken krijgen, zooals iqy^Xapo^
ondernemer, oixo-t56ftoj (taW) huisbouwer, Gvoav-np&t
veldheer.

S J *

Deze verbaalnomina, van gelijke beteekenis met de
nomina agentis op tySi die daarnaast of dikwijls in plaats
daarvan voorkomen zijn de noodzakelijk voorafgaande
vormen

;
1)

^
a) voor de verba decomposita op £tot zooals tQyoXaBiw,

0 i %Q§Q
t
u{(D

f
ffTQttT)f/iw

b) voor de abstracta op u<, zooals loyolupia, ohoSouia^
GTquryyut,

6) De abstracta op iu
7
die eigenlijk eigenschappen zijn,

b,v. QToar^yia eigeniijk het aanvoedersschap, dienen ook
als nomina actionis bij de verba op iw in plaats van de
vormen op r>tg ; b.v. otmSoftta het huizenbouwen in plaaLs
van $XQ§4fi$<stg

t
het huizenbouwen, van ohodofizto.

7) Voor de beteekenis der samenstellingen moet men
J

t volgende onthouden;

a) De verbinding van een Subst met een adject of een
onverbuigbaar woord worden gewoonlijk een adject (bezit*
aangevende composita met hebbend te ontbinden)

:

wxa-jtovg snelvoetig (snelle voeten hebbend) TTQOG-otxog er

} Aanm. Omdat verba (d. % verbaalvornien) en noniina actionis op
alleea met praepodties mo^en samengesteld worden, daarom is voor

vcibLndiag van verbaalbegrippen en andere woordsoortea de omweg overaeze verbaalnomina noodz&kelijk. Met oikodojtfy van oixotiSjtQq vergeliik
het bu aedificare <niet aedificere, sooals 't Grieksch niet otHoteptw) van

scW^" ?tdd ^cu* 0f aedife.*,
J

t Dnitscne schanspielern (niet van^chauspieien) van Schatispieler.

XIII

bij wonend (het huis daarbij hebbend), u-Stxo^ (dtxj;) 011-

rechtvaardig (geen recht hebbend)
b) Zeldzaam zijn de bepalingaangevende CQniposita;

axod-JTohg hoogstad, ft^v-ayytXog hisschenbode
;
bijvoegelijk

ptXt-Tjdyg honingzoet, a-^tlog = onvriendetijk (bezittelijk,

zonder vrienden)

c) Het eerste woord kan van het tweede of het tweede
van het eerste op een of andere wijze afhankeUjk zijn

(afhan ke I ij kheidscom posita) : <f<ao-y(>(>Qg lichtbrengend^ Simt-

Qctifttyy {dttScOi? fiatjtovag) godvruchtig
r

&i0*v$>.£fp$$ (tWo #*Qt/

toettpfi^ door den god opgevoed
?

^vi-(fQ£VQp [jLura ryp
ipmia aehter het middenrif) ipt-m&Qs (h> ttISw in den
bodem) vast.
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VOORAFGAANDE OPMERKING
over het aanhalen der woorden in het Vocabularium

Het Genus der Substamtiva, wordt niet opgegeven,
wanneer dat regelmatig is ; in de 2 de Deklinatie (de
o-Deklinatie) worden de Vrouwelijke in de 3

d<: Deklinatie
de Vrouwelijke op £ en xp en de uitzonderingen van den
volgenden regel aangegeven :

Vrouwelijk zijn de abstracta op Gen r^ro^ (Barvtona),
de woorden op *g en en de Qxytona op &£ (Gen riSdg)

en tii; de overige zijn, zoo ze lauge eindsyliaab hebben,
Mannelijk, zoo ze een korte hebben, bnzijdig.

De Onzijdige op toQ en m zullen door opgave van den
Genetiefuitgangen foj en ms worden aangegeven.
De Genetief zal buiten de hierboven aangegeven ge-

vallen alleen in twijfelachtige gevallen nog worden aan-
geduid, zooals bij Substantiva op m3

die niet vog hebben
in den stam (deze worden niet aangegeven) en bij Barytona
Dentaalstammen op tg^ zooals iqig

r
idag ; de Oxytona op

ttf (Gen iSog) blijven regelmatig zonder opgave ; zoo ook
de woorden op pt&jrQgi

Van de Verba op ctcjw (rrw) wordt alleen bij de Dentalia,
van die op alleen bij de Gutturalia om de stamletter
aan te geven het Futurum (f) of de Aoristus (aor) op-
gegeven.

AFKORTINGEN
Acc. abs == Accusativus absolutus.

Act. = Activum of actief,

Adv. = Adverbum of adverbiaal

Aeol. = Aeolisch.

'm
f

t alg. = in
f

t algemeen.

Att. = Attisch.

bijv. — bijvorm.

Comp. — ComparatieL
D M — Deponens Medti.

D P — Deponens Passivi.

F == Femeninnm.
f — futuram.

gwL = gewoonlijk.

H = Homerus of Homeriscb
Intr. = Intransitief.

M — Masculinum of Medium.
N ==* Neutrunu
P — Passivnm*

p = poetisch.

part of pt. = Participium.

pass. = Passief.

pf. === Perfectum,

pL = Pluralis.

Smst. = samenstelling.

Smgd = samengesteld.

Sragt. =s samengetrokken.

sch = scilicet, aan te vullen.

St. — stam.

Subst. = Substantief.

subst. = als Substantief gebruikt.

Sup. = SuperlaiieL

tgst. = Tegenoverge sielcl

.

Trans. = Transitief,

Vblnom. === Verbaalnomem
v, = voor.

vrw. = vreemd woord
verw. m. = vervvant met.

vgL = vergelijk.

W === wortel.

z = zie,

> === voor een Latijnsch woord, beteekent

ontleend aan.
0 = aan \ be^in of

J

t einde van een ietter-

groep beteekent de overeenkoni^tipe-

aanvulling ult *t voorafgaande wdord.
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a- alpha privativum — av- on- in-: a-fir/.oj
7
av-tdo^

«- alpha intensivum ==? ter versterking; A-^w^, wijd gapend
«- alpha copulativum = r/ (uit rr«- : vgl samen);

^A^iftk:, '&jp&Qi Vgl &-nu% (7Tijyt'v
t

ui) en sem-el
alpha protheticum, beginvocaal zonder beteekenis; daTijo,
ster stella. Vgl £ en o prothet

u$QO~g zacht t<hirroucti, doe lief

goed, dapper &0&4 goederen : adv. ?r goed
K<iM§ xapcc&6§ rechtschapen xahvAayutria rechtschapenheid

uyullof.tcu pronk uyaliia kleinood, godenbeeld
dylu^ p glanzend uyXaia p geluk (Aglaia)

uyuuui DP bewonder, kijk verbaasd aan
;
benijd

dyav {uyyv om verbaasd te zijn) al te zeer: in smst
uya- uy- p

ayuvctxvU) ben wrevelig
ipttwtfa (fifjfo H) bemin uyu7Tyr6v men moet tevreden zijn
ayyAog bode &yf0m boodschap

«/;^Hoj meld (irayytllopai beloof of verlang
Ti<tiayy&ho kondig aan, beveel

&?yo$j ffos H = uyyfw vat
-<y;nno {aytojw) vergader (grex) yyeoi&opm verzamel mij

bffimis (v"g) fy^) H voltallig vergadeid
vergadering (= uyvoig H)

;
gew. markt

ruvjyvntj feestvergadering wwWVgtMz lofrede
ouai koop in &fo^ti&m (ayoouoiua H) spreek

&nayot>tvo> weiger ttoQgayQQzwo spreek toe, noem
xarijyooo^ (spreken tegen iemand) aanklager

xurijyooko klaag aan xuryyoma aanklacht
-lan^yuQHo spreek toe, vermaan
uvnjyoon^ verdpdiger noo^yQoia benaming

dquifyopa^ volksredenaar utjjuyyonia politieke rede

$Wffl$i$? spre^k voor liet volk
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y.u/.yyOQHo (v. xaxi-yoQO*;) smaad
&yia+ heilig (v. u%o\ttu H vereer) &yt£p wrjd

ayvdg rein. kuiseh dypi^tjy boefc

Wuyx: ayxulog krom (vgl. angel) u/avou ancora anker
uyxwp &po$ armgewrieht (= uyy.uhj p) ( elleboog

- &yrV{u {f&fty *pf?m breek stuk trans $ypvjiim {luyijv) iritrans
vavayog schipbreukeling vavayta sehipbreuk wvttytOv wrak

uy/o) worg (ango vgl. eng) uy^Ovrj strop

ky%t — &y%o0 H adv nabij comp Rg&ov sup uyytGru
uyai drijf, voer welaan ! &nayh weg!

cf/d> vza't tptotn plunder
Siuyco vcrwijl Stdyto ttqilov doe voortdurend
avuyottui steek in zee xaruyoixui land
KUTuyio doe landen of voer terug (balling)
d.Tir/oj verlok (= It-uyco verletd), bedrieg; ruk na (niHit.)

uytoyog voerend, aanvocrder = uyog H in smst* ook -yytk,

natSaytoyog leidsman der knapen, paedagoog orouTijyog
uytoyij leiding uyvttk H pad, straat

[ z , d^a^
(voortgedrevene) kudde, schaar

uyQu (drijvcn) jacht vangst noSuyoa voetjicht
uyQi i'to jaag, vang uynko grijp aan

£>$0£ ager (drift) veld, akker. ayo-or/Mg boersch. grof.
u/Qtoc wild = uyonrtoog H uttuyoioouut P vcrwilder

«;w t co^o^ (verzamelplaats H) wedstrijd, strijd. worsteliag
aytopiu opgewondenheid uy<ovi^ouut

f
strijd, wedijver

TiofovuympiQTi^ eerste tooneelspeler : zoo ookStrrtQa^^, totva^

Wmffo = uStlqt(t)f tg H volle broeder adj brocderlijk of
zusterlijk verwant p
uSthj/j zuster ude/Lqtbtog

:
o% broederszdon, neef

ut)to = uttSto (ajrnSoj) H zing liraSto (rtvi n) betoover
uotSog H zanger ccotSy = tpSt) gezang (ToaytoSiu z. TQuyog
TOfXTQiSta accentus (prosodie) tTicoSij tooverspreuk.

atrog = ahvog H adelaar (vgL avis)

u^ut waai (v. &/$p Sfc fij met u prothet)

H hefdg waaiend ut)J,a stormwind
«7?? k><K M F p = H lucht, nevel ijfQong H nevelig
uvTitii H adem, gloed u$qu > aura luehttocht
uvh'j > aula luchtig voorhof uvKi^oitat verblijf in de open
ayQurXo^ H op 't veld verblijvend

*

[lucht
avpavXog p samenwonend

3

avKog pijp, fiuit av'/Jto blaas uihjTjjg fluitspeler

ouuvlo^ samenklinkend
ud-Xog = uz&Xog <v. wedstrijd

<<^Ao^ = fi>#^a^ S^iiflj? H kampprijs
ct&hog p (die te strijden heeft) ongelukkig
a&hvio = a&Xto) worstel
aOLtjvi^ W'Orstelaar, kampvechtcr, athleet

ad'nh} neem wraar, t<Q
r

.Q?t geef acht

&&(}6qq (u-B'Q6og) te zamen &\rQo(Cot> (a°) verzamel
uiSiOjtai DP heb ontzag voor rtvu) schaam mij voor iets, ti

uidojg ovj F schaamtej ontzag; eerbied, medelijden H
alwtyg schuchcer, achtenswaardig
atSyvttop bescheiden
uratfi^ schaamteloos, ccvuitSitu scliaamteloosheid

ettfrto p brandj steek in brand, U06itti/og H gloeiend
(tith)ip H fonkelend ai&coy tovag H helder^ bruin

at&omu H galerij (vgl aedes) vi/\hoi/j inmet verbrand gclaat"
uiftijo tQfu> M (F p) heidere bovenluclit = a\#Qv H

bioed = vvvaitiog naar den bloede verwant
(titiuT r/od g = u ijiu rott ^ H b 1 0

r

:j d
J

g

ctiucamto = u^tucvdco bespac met bloed
alvog spreuk p = intctvog lofprijzing (ix)uii4to prijs

TraQatvtto spreek toe, raad xuQutvtGic aansporing (paranese)
alvitsooaat spreck in raadsets uivtytta raadsel

yog geit (vgl ttitio'iti} Aiyog irotuuoi (plaats)

uiotoj neem, neem gevangen (aor tthoi'j khiv vgl tXtoo H)
(cvutoko hef op, vernietig, geef als godspraak
ccvccitKrug dooden
atfutoj-Qtiui vtvtt rt ontneem inotatoko neem weg
StaiQtw scheid OtaiotGt^ diaeresiSj tgst van caesuur

uiotoitut kies : uaXhov ttio 0 = iroouiototuct stel boven
riQOuiQtiJig plan, politieke richting

u'tQtrog wenschelijk
utoto = uuQto [uftojto) H hef op {kn) atQO}iut P word trotsch

uQGtg heffing uQr?/joia slagader

uTiutoto Intr breek op xuratQto Iand

ttiTuiow hef weg (boven den grond)

tttriajoac uit ^rjjOQog H in de hoogte zwevend : pl utTftOQtx

lucht en hemelversehijnselen (vgl meteoor)
uQTUfo (v* aoTog) hang op

t
aan ij(>t$j6&at |§ hang af van

hang aan dinjoTijntvog verwijderd van
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aia&uvoittxi gevoel, verneem ahtjifu^ waarneming

&v(xttf$i]TOg dom uyatG&ij&iu gevoelloosheid, domheid

aiWto p aotSto storm voort uvul\mos H spring op

alytg de aegis, het stormschild vati Zeus,-vgl #$g

awyoog leelijk, beleedigend {aniyttov uioyintu,)

uiw/ug tag = aiayn'T] sehande, ai\>yi>vv) maak tot schande

aio'fvvaitut schaam mij, rtvu voor lemand

uhitd hid, verlang, v*f& Tt
*
a^atrioi vorder terug

ahta oorzaak, schuld uirtog oorzaak van, schuldig aan

ahtuojtai = Ip atria tyto besehuldig

ahluv of )*utiftai>o> vvord beschuldigd

aiyut) lans, alyjiuhorag z. u)jriv.auat

alyjtt^o), ur/jxaw slinger de lans

alyjujTi}g lansenslingeraar
;
adj. krijgszuehtig

uloi H neem waar, hoor (vgl audio) hrulo* verneem, heb

verstand van
W kx spits, hoog (vgl acuo, a:umen) u/jtu^o) sta in bloei

uxucoy oyog aanbeeld ctnov^ wetsteen

uxcoxtj H spits ravu en tfcM^fip met hmge snede

£xto^ o^ro 5
- = uxbvrtov werpspeer uaoi'Tt^to werp de specr

uAoog uiterst, boven, hoog, spits axoov = uxoa hoogte

xuc' uAoug £rehecl cn al t grondig

axTij kust (steile kust) rotsachtige oever

umg tog geneesmiddel {xuvauiu panacee) aviouai ik genees

uvtjxwrog ongeneeslijk. niet meer te herstellen [trans

uxovio — uzoouquul hoor axaij het hooren zeggen

Itt^ xuraxovto Ttrog iuister naar. gehoorzaam

$7iaxovco gehoorzaam iuyAoog onderdaan

&x0$$ nauwkeurig, uAoirinu nauwkeurigheid

u/.Ttg< tvog F straal

alafcaw, ovog opsnijder u).u±QV£ta opsnijderij

alala hoera = ihhv <U«/Ul> (£») = thh±ri roep hoera

&Xu)^r6g H krijgsgeschreeuw

wg smart &i($?u$q H smartelijk comp uhyicov
y
sup

uXytGTag p uoyuhog (v uhyu). 0
) H lastig

alyico lijd aiyivto krenk p (gevoel smart)

uhyw. uhyi'Cto, ahyvyu) H bekommer mij

wAarpco (W SL^jr) zalf, wrijf iu &XGitipy zalf

<Uuo maal molenaar = molensteen ahvQOv meel

«AtffKou«t word gevangen genomen, betrapt {huhov, ahorog)

akto$tg inneming ui%uaXu}Tog (a\yjn\) krijgsgevangene

5

ulw) H kracht uvul'Atg H laf WkMfM weerbaar

i julhg borstwering

<<l^ho wcer di aor tilf^atsO-at — uXulxtTv H
a/.Aaiiw (salio) spring rfkara = «lro H al}iu sprong

uihi: een andcr {rijv) $&m te vergeefs

«/,Attfi; jccci jriet part. vooral

uXh\ op een andere wijze, of plaats = ^J.J-o^f {ullvbtg H)

ergens anders heen, elders a/loih elders lltt van

elders

:

ZOO ook u'Ahc/Jt, alluyoL^ &MM0^M
uh/MTt een anderen keer

ulh^ ulhiv alius aliud ulh)lovg, otg elkander

u/loaa: van een andcre soort
T
&W$!'&M$# H vreemd

uUmtow^ aan een ander behoorend (allotria) u)1qtoiou>

ontvrccmd
f

ulhhrto verander, verruil an- bevrijd tYUayt) ver-

wisseling . *

u.Tu/luvraftut P verwijder mij uitahkayi) bevrijdin^

v.ar-, nvvuhh'truo verzoen (tvvaliayy verzoening

Ivailuyt) = iTaiiayi} (rhetor) verschuxving

&).g lag M sal zout F zee H ahag tot de zee behoorend

^Aiiwj visscher a/jttj zeewater u/jtvoag zilt

u).t}trov gerst gwl pl ulqtvu gerstenkorrels, meel

alconTj^j F vos

a^tx (uu<>) wagen (vgl m$4 ^«|r??&
#^ ri>veg

^u%$$Pfti faal ^«/uvor(b'frj ^ vergrijp mij tegen

&ti&pTmm = uftanria fout vyucnrijg H onfeilbaar

«^ffAiv stomp f/w.'jP.r/w stomp af

uutlpto wisse^ verruil M beantwoorden, vergelden

auotitj wisscling (u:r)uptiriouat H antwoord

atmUog F rank
t
wijnstok

ii«>r AotiCf'crxw bedrijf een fout S^jl^lj^ fout

uuvvto nvi help M uttvvouat tivu weer ai

m^^V (^/r<r^) adv H aan beide zijden, rondom of uiteen,

verwijderd uu^tg^yrko z fiaivoy

utvfto ambo = «/.<(por^ot beiden S^or^f^ van beide

kanten
fO'«/x;y noodzakelijkhcid, dikwijls zonder lari= necesse est

&vayxa;w onvermijdelijk &vay»%o dwing, yeroorzaak

wend aan, verbrnik «v«'t,o)ttu vertering

uvtiuvto bchaag, aor '&mtv. (judtiv) H «r/w<Ww mishaag
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w&$&t$S zichzelfbehagend, aanmatigend. subst avQadtta= o§ia p
ffiqitfti DP verheugmij ay8t}g niet verheugend, onaangenaam

(uit njraovg) suavis zoet, aangenaam
0umM&a (v £]8yjccc&$$) genotleven MB^im^M breng
leven door in genot
(irjtri'o^ (= rjcruhog) gaarne, vroolijk (z ook H)

uvqwg wind (vgl anima adem) rjveuoHg winderig
prjvfiith} H windstilte mQ$4$ip&$ H windsnel

ain-n man p mensch apSgtTog dapper
&yymg H maiiHaSdg fjvooii] H = fe##*t« dapperheid
avhnaya&ia rechtschapenheid, edelaardigheid

avbtnaj uvrog standbeeld apdQtaprorroiQg beeklhouwer

^
(mW^W slaaf avdQxjrniii^Q niaak tot slaaf

uv&og eog bloesem = uv&hwv bloem &ppim bloei
ttpfrQat; ajsflj kool y.axav ^QUyJtco verkool
ap&QwTrog (mannengezicht?) mensch (ut)ih'OocoJTOt de wereld

xur ap&Qt&jrov volgens menscheiijke maat
avd'Q^Tteiog. uvcratoKLvQg menschclijk fUavrocorrog goedig

apta weerzin, kwelling. upJucq bedroef
avtaottru p ben wrevelig uvtciQog bedroevend, lastig

iwia H = avrqv H tegenover ajravruw ontmoet, tegemoet
gaan == apruto en uvrouut H

avrt tegen uvxiog tegenovergesteld uvrtuto (acjco) H ontmoet
of neem in ontvangst (xtvog) <!<vrtu%co smeek af
haprtog vijandelijk, tegenstander havrtoottat DP treed
op tegen
(h)upTiov

y
ta H tegemoet rot'vavxiop integendeel

itprtxqvg reehtuit, regelrecht ttQwavrrig, steil
((i't/.q; = &vtUu kielwater apxUco schep uit
uvTQop > antrum hol, grot (W uv vgl uvHtog)
ayut&i uvvtco (dvvrto) voleindig apvtirog mogelijk
S|io$ (aym) waardig, waard u£tov het loont de moeite

'<±<a waarde, verdienste y.av $$fay naar verdieriste
a^toto waardeer, maak aanspraak op, wil u^Loyonog z
St yj)a

Jc&copa waarde, verlangen (postulatum axioma)
!*S<OP opog axis as, pool vgl
%*<xU$ zacht, week
«-*aT7

} bedrog (;$)a;raruto bedrieg MmtM$ bedricgelijk
m&M bedreiging &tuVto dveig (rjinthtvr)

7

chtk6pg
3 ovg sirnplex eenvoudig (W Trtk vouw vgh ttIUw)

cktttco knoop vast jeafrebrra, l^aixTto knoop vast aan (nv6g)

irzmuTiTw. ttoqo-uttto} Tipl xt voeg het een aan het ander
h'UTTTio steek aan acprj het aansteken

t&irTO}iat rtvog vat aan, grijp aan = y.uUaiiTO^ai

aaiiTOg H onaantastbaar, ongenaakbaar, misschien =
aorreTog onzeglijk, geweldig groot
gebed, vloek aQtxtog met vloek beladen

uQuoaat bid xaT~aQaofittL ver\*loek (rtvtig)

uoaovixco voeg samen pf uQtjou H pas aan 3 part uQijowg.uflaQVia:

-i}QTl$ in smst- samengevoegd^ i^oorzien van t vyoift H goed
samengevoegd (TQtrjoyg z Iq^ctc7(o)

<>otjQog gijzelaar

anrug aa neengevoegd uonu; even (getal) adv. &qti ~ aormg
zoo even
apaQUiog onhandelbaar, vijandelij k aorvLO H bereid

uq&qqv artus lid '&^gim schakel aaneen
uquu strijdwagen uotia^u reiswagen
uQtwpta samenvoegingj overeenstemming
&Qt&fiog rij, getal uQt&ptto tel

&Q£tixoi behaag ufjlo-aGiTat weer goedmaken
uQtti) flinkheid, dapperheid iwt H m smst. zeer = ?qi-

auf-icov p beter uoifiro'g beste uQiOrf^g H helden

uotcjTtvw rnunt uit ra uolgthu eereprijs

<(o<c,ic)co {QaGGo}) sla
f
maak geraas (catarakt)

utjt'r/
r

rt] aranea spin uoayvtop spinneweb
H schitterend, snel in smst. aoyt- H hel wit

&Q'/tiit6pxrig (W <pap) H in 't licht verschijnend

IvUQyijg helder
t
duidelijk ivaoyua duidelij kheid

UQyijg, tjrog H — uuytvvog witglanzend

uoyvQog argentum zilver uQyvQtog, ovg zilveren

atryvotop xilver = geld
uoijyco help tiouoytj hulp &Qtvy6g helpend
&Qi<fT£QOQ links uQtGThoa linksche hand
uoigtop (a) ontbijt (vgL H) dQioxaco gebruik ontbijt

ao'Atoy arceo houd af, help = lirctQyJto ; gew,= i^ctoxfta ben
voldoende Stcco-Atjg voldoende ^wgwqQ H snelvoetig

iorjTog F beer; als sterrebeeld = Noorden (arktisch)

uQveouat DP loochen (ujnjQv?j&^v)

&q6& ploeg uqotqop aratrum de ploeg uQoctjo H landbouwer
tojuotg bouwland UQOvoa H aardbodem
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uonuXto (§to) roof {= ar-) ruk weg dfj.ra^ yoj roofachtig
uonayij roof twTtxUoj p wegrukkend, betooverend

plunder

uQaijv = mannelijk arsenicum)
«oro£ brood
/a>j^ heersch; ook = uoyouat begin <i^ywv bevelhebber,

archont
utjynrr^ overheid H = &Qpep(k H aanvoeder
uoymtut p laat mij beheerschen = gehoorzaam
uyaoyo^ zonder aanvoerder aruuytu regeeringlooshcid,
wetteloosheid (anarchie)

ftovuQyia alleenheerschappij ohyuoyia heerschappij van
i<ijy>

t \) begin adv aoyijy van den aanvang af [weinigen

2) heerschappij, arabt aoywfe voor heerschen geschikt
aoyato; aanvankclijk, oud adv. ro aoyxtioy oorspronkelijk
in smst. «Qyi-. ^jf* hoogte

vTTtorfp begin (;rottoy) gew. ben voorhanden
aath/i^ onbeschaamd uothyttu onbeschaamdheid
& 'v:-uto oefen H bereid uazijatg oefening
uaxog leeren zak

aanaXo^at begroet met vreugde kGm&tiioq welkom
aanii schiid vnu$niaTijs (v. uojrt£o)) schilddrager

atiTriQ} inoj ster aarmv gesternte aartonrij en GTegoTrij H =
('tcitna:rt'; biiksem uitrnuTroy bliksem

itoroayaXo^ enkel, koot aaroayai.iQto speel met kooten
&GTV (fanir) toij stad itariig burger aariio^ fijn

ai titi o) augeo=*r?t« p= ufi%to H vermeerder, doe groeien
arvoa zelf o airu^ dezelfde = avrii^, N ravru(r)

avrit&t — ai-ror juist daar
t
daar = aiOt H

armfrfi' van de bepaalde plaats uit, van hier uit, van daar
arifn-.r juist daarheen ui rr/.u. rrftnavrr/.u terstond
toaavTto^ (w^ ai'rtoj H) evenzoo arrto^^ zoo maar t

te vergeefs
aiycLo beroem mij ^avyito praal arytjua trotschheid
avyijv tpO$ nek
alfj) H aiko. iiurto steek aan, maak dor tvw zeng af (W

us, vgl, uroj ussi, ustum)
avo* droog avaivto droog trans aiatyottai p venlor
urc>rijuu> wrang, streng ai^fiog dorheid aiyjajm^ ellendig

avtog Aeol. aurora = $$3 H Att. ttog to F morgenrood
ttQ&tv *$ morgens vroeg ho&uoj = Uoo; in den morgen
al'tooy morgen

9

atpelijg eenvoudig, naiel $0%pa eenvoud
uqui^ sehuim ' iip» ~uii irij (vgh ttfit r d^ in hri schuiin wan-

delende) Godin der lietde uyooftiaio; de Herclc betreffend

uyOaucti DP ben beladen met, maak mij boos (rjyJjialYyjy)

£02 last inayOij^ iastig ; van korteren stam
uyyvttat H ben bedroefd = axay/Cnttui H tr/.uyrttbyoj be-

droefd uyoa. ^o,- H kommer ayno. uytio) H jammer

I

p^Bfh. ffe&H? diepte = (Ih&oi H
fiaiyto schrijd, ga, stijg, trans (^ijato) doe gaan

bijv. [3i$T]}tt H ftifiryAa sta wijdbeens vast

ftifiata* vast fii-fttfho^ betreedbaar ufiaroj ontoegankelijk

§&c>t^ gang, schrede, txed, grondslag $^$#$ig tocht naar

binnenland
^uD'ooy trap

t
zitplaats, bank fiwuaj trap t altaar

ptjua trede* spreekgestoelte drempel

uitytafttjritQ (v. *autpluptjroj) rtyt treed met iemand uiteen

(in nieening) = strijd, betwijfel

apa^uxij; bestijger, ruiter lirtfiurtjj matroos, zeesoldaat

•:i ni.-iaroy kuddedier
t
sehaap

(t-ytiiaiyttv = landcn of afloopen, gelukken = tvpaiytty

naoufiatvm' = vrreopaiirttv overtreden

aru[iaivHv gebeuren, geiukken
tu GVfifiuvva de (ingetreden) gebeurtenissen

(taHijp stapvoets ^at)itto stap

aya->itfiu£to doe opstijgen urro-^i^atto zet aan land

fitixTuov (verlengde st. = fiuzrrjnta steun^ staf (bacuium)

ftukavQg F L glans, eikel, noot (zeker niet van % volgd.)

$u}1lo werp, bijst. jjftih

fiiAoj projectiel, pijl (tohj worp
Verbnom. in smst. -^oht^ wferpend ot geworpen
uuif i;}oh)* twijfulachtig Uu^i'loha twijfel

uvaJuXXtQ hef naar boven (op
J

t paard) ;
stel nit

uya3o).ij = urufjlij\iij uitstel

upritjohHo ontmoet (rtyu^)
;
roep de hulp in (rtvu)

u.rofiuiho werp weg, verhes a.roSohj verlies

StafiaAho belaster $tu:ioh) slechte reputatie (otufioXog duivel)

^lmiifap = iu$aXl(o val in, mond uit Hafioh) uitmonding

iuSohK' ingeschoven pin
;
scheepsram

ptraiuAho verander utra^oh) verandering
T
omkeering
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;i«j>f^«;./« vergelijk nuoafioh) gelijkenis (parabel)
TtaottfiLtl.louat zet op het spel, waag

avuSulho trans vergelijk avufiu/louai trans draag bij
ct^^/^/Aoj intr en uv^aUofiai ontmoet {vvpftlyio H)
Gv^joXij botsing of bijdrage (symbola)
aiu^olov kenteeken avu(i6Xatu verdragen, zaken

iriTiQpa)lm overtref vir^oiy overdrijving, overmaat
i <<> }<//.).co schuif onder vjio^ohuatog onecht
$«vavm$ eenvoudig handwerksman adj. gewoon
pjmm dompel M (bijv. paimXm doopj fUfcf indompeling
WW$*S (verw met balbus ?} niet Griek, Aziaat, barbaar
(?<*§p 2waar ,(S%a^ *o? zwaarte (Sapt-m bezwaar bjjv. /W/,oo\

fim&vj oIu)Sq {^ H zwaar §oi&co ben zwaar, wichtio^^woj (Oostersch vrw.) toetsteen
;
folterin* fmmi^ folter

§mt&&!$ koning SaatXzta koningin {paeM^u)
fiaarhtug = /WJ.iz/i.; koninklijk tu §cttiihtu slot
pW^-rw ben koning fiaatfaia koningsschap

pccardZa) hef op, draag
jlaTQcxX02 kikvorsch Barouya-uvo-ftaxicc kikvorschen en mui-

zenstrijd

{ttXrkov beter = fit/.rtQQ; H up&TZQict verkeerdheid
jtitx geweld (ttccw; geweldadig

$m$iM gebruik" geweld, dwing Praes ook p word ore -

dwongen

PMUf Egypt) F bast= boek (iiphvosvzn bast
pt(SQ(oaxco (W ft0o vorare) eet op

$oqu voeder §otoua voedsel = Borouij, (^Qcbaig pocQTVj H
P'o? leven, levensonderhoud = §iorog H

leef = ptorevco aor ^/to^ levenswaard
phtTTTto benadeeI

T
breng schade toe, tivu jfk<*$t$6& schadelijk

{ilafiy schade, onheil uplupjjg onbeschadigd^
dlctaruvco ontspruit f/Marij kiem, pl p geboorte

•<o kijk u^tvpjnco tig ti richt mijn blikken op
pMfccQov wimper, hd p oog
^gesehreeuw fioaco schreeuw, roep poyQlco z Oho

W°5 gegons, geraas $o
t
u(tico misch, gons

liooouj Noordenwind fBora) eigenl. Noord-Oost
prmxco weM, voed dnaxopcct weid (v. h. vee)
Pwxyua het vee dat geweid wordt = porov p = weide

t

t*m6pot(>$ H paarden voedend poTttvy kruid
*W*>rijq H zwijnenhoeder $oti)o p herder -

{

36thqu H voedend

i i

pQTQVg M druif

£M#ty*fc< wil, verlang poukouh'to ^o/ |^ het doet mij ge-
noegen dat o 0mi^pOg de eerste de beste

fiovM) wilj raadsbesluit, raadsvergadering
u§ovIoq onbedachtzaam, dwaas u3ovhct dwaasheid
povhvoi denk na, maak plannen '(bij H = M) Att. ben
povhvrijg raadsheer fouUvirfgtQP raadhuis [raadsheer
^ovhrtuua overwecg bij mij zelf, geef raad, aor be.-hiit
ptTupovhvoftai verander mijn besluit
ainifiovhito raad aan, geef raad m it^ovh^ raadgever
GL\u(lovhu = avnpovh; raad, beraadslaging, raadpleging
avtipovfavojtat rtvt vraag iemand om raad
Irrtfiovlr} hinderlaag hrt]%vhico leg hinderlagen

0(i> bos
< rundfstier, koc) pjomB^ (colere) runderherder

fiouog van J

t rund poehj H rundshuid, scliild

{iotoTtft p koeherder (sterrenbeeld) haT$p$i} stierenofTer
pg&pitig = ^a^^

(v fio&ptico) kamprechter
pQudvg langzaam TV™> (Acc!) langzaamheid
(f.gpp/s kort, pnu/icor. aroj bovenarm, arm
>$$um fremo brom

p
dreun v\pipoHur^ H de donderaar in

^QOprii douder §aopruay donder [den hooge
{\rrfto maak nat StapQoyoj doornat (gemaakt)
pvfroi — fitrtafe p diepte (ivaaodouetico (v S6twg

7 Siuw) H
beraam diep inwendig bij mij zelf

^Ofi F gleba aardkluit loi{icoloQ H metzware kluiten

r

yala = yjj. (yu) aarde 'AaruyHo;, VnoyHu^ onderaardsch
^auynct binnenland yttooya^ z. ivyor
yi-ircov onK naburig, nabuur

/«fw (\\ y&jrfco) H gaudeo yy&ho p verheug mij = y^yyOa
yjjd-oavvoj H verheugd y?jdoairtj H vreugde

ycihx axrog N melk vgh lac, lact-is

bruiloft, huwelijk yaurco huw M van de vrouw
lnnidegom, zwager, schoonzoon vgl. gener

yuarijg, tqoj F buik = yugrtjTj H
yUaco lach ytXtog, corog gelacli, spot yilotog belachelijk
?¥* oen vol, heb overvloed, rumg van of met iets (gemo
ytvoj kinnebak (= yvadog F) kin p snede, bijl [zucht)

yevtwv kin of baard
y^ura^ F kraanvogel (geraiiium ooievaarsbek)
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ylnu^ a&$ ouderdomsvoorrecht, eeregesehenk, voorrecht

yuuojo^ eerwaardig ytttauM eer door een gesehenk
ynjon\ oyttog grijsaard ycoorou^' oud ytnin^ia senatus

ffiti&t&g oud y*jauj? l*% oude vrouw = J?®#S H
yjjQ&gi f'f'S' hooge ouderdojn &/J>/g«<*£ H nooit ver-

yt{Q.&$x& word oud aor (^aT)ly)]nav
7 -ytyjdvat [ouderend

ylnnup vlechtwerk, gevlochten schild

;v/fc> laat proeven yevouat M proef (vgl. gus-tus)

yhtyUoct danij brug

//;/nv p stem, klank, gesehal ?$0mr3 otiai roep luid, Dor
$jst0j# vgl. Lat garrio jTijtwiop of JTqQvApqg J _t

bruller
,,

ytya^ arTo^ (vg. volg) reus, gigant

yiyvo
t

uai word geboren (yuvoitat H), ontsta, word
w ; f = verlengd z. bened — Bij ytiyouai =
gigno aor cyetvavo H bracht voort

yiyrrnti het gebeurt ytywrjfttva gebeurtenissen

pifMU = yiyua H ben geboren, ben part ytytoj p
iuavTto ytyvo

i

uut keer in mij zelf Iftavvov yiy^ verman mij

iitttytyt tmat, kom door
7
breng (een tijd) door

otayiyvuuai roiwr doe verdurend = iiiuyo^ iWr*Afi>

Tutiuyiyyouctt kom hierheen, ben bij iets (vtyt)

iiitiytytitiui TirtK1 blijf over, overwin, overtref

ouyyiyvouai Ttiu = oftov ytyrouai kom met iemand samen
yMMt$ ontstaan, oorsprong (Genesis)

genus geboorte, geslacht = $fflM$/jjk ytptOhj H
i/yej'^y voornaam, edel tvylytut adel

cryyevtjj verwant Gvyyh'ua verwantschap
* nty<-ytii< (F bij ^ijB^*^) H de vroeggeborene

' = yava p geboorte, gesiacht (genealogie)

ywvuio breng VOOrt yivvyua = y/*rt:tt/-ov p spruit

; tfvtttog eeht, edel
t
dapper uyn'vr^ onedel

/(ij'Os' geboorte. nakomelmgschap = yopt}

uyoyo* ongeboren Trnoyopoj voorvader uTroyoyoj, r/.ynyttj.

r nyfyroj nakomeling (epigoon)

yoim* voortbrenger yavi-tj ouders
Van den stam yvtj: (avTo)xaGt-yytjyoj (vgl. gnatus) H volle

broeder; daarbij yvmToj bloedverwant, broeder yvijGtoq

ecbt, rechtmatig

ytyvwxoj (W yvto
7 yva) erken. VgL co-gnosco

ytyvtmiKOi tov zie in dat i'k ben <x£ Hvva of $f*j oj^

yiyvwctzto rouiv besluit te doen

i.3

aruytyrojii/jo lees voor ajioytyvioGy.to wanhoop
'AUTtxytyrtotixto rw&g n veroordeel iemand tot iets

uti ttytyytoGxto heb berouw utTuyyotu =s tu-Tuytnu berouw
rtvyytytoaxm vergeef avyyvouttj = ^ryyytuu p yt rgLrlenis

Gvyyvojui] lctTi (men) vergeeft

t<yvtoj
;

(otoj onbekend, p niet kennend
uyvofct onkunde ayyt^o (uyyot<t» H) <-3"keu niet

yvtouq meeningj inzicht
;
besluit

f
voorstel

yrtojtojy kundig, kenner
;
gnomon (Astron. Instrument)

bj.toyvtotwvho ben gelijk gezind

yi'oioiuog (vgL yvtoQog. gnarus) bekend
ynoniXio maak bekend, lcen (een persoon)

yr\ :tr,{ b
- inzieht (Kerkl. vgL Gnostiek)

y'kav^ h£$- F uil yXavxoq H glanzend, \vitgrauw

y/.txywj kleverig, taai
t
gretig

ykiyouut Tti'O^ kleef aan iets, streef vurig naar iets

yLVAv^ zoek
?
aangenaam = yXvxzQo^ p (Glycerine)

yLvqto hol uit Tpiylvtyoj F driespleet, triglyf

yAojGaa (yXojrra) tong
7
spraak

yovv. varoi genu knie^ pl. yovvuTa — yovva H
yovva^ouat = yovvovuat H roep smeekend aan

f0ppg = ytovta hoek, winkelhaak yow*>? H hen\i ]

snikken, gejammer yoato* oftut jammer
y<'itj T\ nm§ eigenh huiier, vandaar goochelaar

yoyTtvo* betoover
t
yQijrua goochelarij

fgktf^ kerf, rijt open H, schilder, schrijf

you
i
tijtui Ttya

^ oayt'jv dien een aanklacht in tegen iemand
ytju\)) geschrift, akte van beschuldiging nvyyoay i

s
contract

you{-f.cL^ schrijver, schilder tsvyynao !-v^ schrijver

^utytuof iis schitder Qtoyna$ ta schilderkunst

J.oyoyottqtK redevoeringen- of geschiedschrijver

ynunua letter (Tvyyoafiiia het geschrift

yodnuttra litterae, kennis der eerste beginselen

ynauuaTH^ schrijver ypauuaruov schrijftafel

ynauuaTiGTtrVj (vgl. yoauuartXco) leeraar der eerste be-

ginseleu

yaautttj Ujn naoul).7jy)Jiyoc<uuov paralellogram

yvfivo^ naakt, licht gekleed, ongewrapend
yvupa%o) oefen

f
yvpr&£opcct oefen mij, turn

yrnvuntov worstelschool yvuyuGta lichaamsoefeningen

yuuin}g> ffa$ = yuttinjTt^ ltchtgewapende



H
yvvr^ vuixtk vrouw yvww&Q§ vromvelijk yvvuixwv vrouwen-

verblijf

yvip, vtto^ gier uh/vTiwq (voor cttyo-yvTTtog?) H lammergier

i

S&ipuap godheid, noodlot Saiu&ytog wonderbaar Suiu6vn edele
;

rampzalige H t8 Sutuotuov de inwendige stem (van
Socrates)

ivSuituov gclukkig riSutuovia geluk
tidaiiioi'fo) ben gelukkig e$'$mpovi£m prijs gelukkig

Sctittj (Su/fto) H ontsteek Suhftut H brand intr.

MSqfcfa fen ontbrand d:mm$u$3 H goddelij.k vlammend
SuU H toorts, oorlog Att Sac, aSo^ F fakkel

|||$$ vijandig, vijand Syu'uo H dood, verwoest
Sjjtonji, fjmg H slag fftfity p ongelukkig

(v Sunjw) H deel Satopat H verdeel = Suviouut H
StttTou^ H voorsoijder

Sttlpvgcct smul, act geef een feestmaal

fettii Fflig H smulpartij == Suivrj, Sutrvuojp gast
S utii 104 verdeel ing ;

schatt ing 3«<ru0 1/ or;o scha t p 1 icht ig
ffai£ta H verscheur pt pf SiSatyfttvog

Suxvoo bijt Sijyjia beet off^l H met de tariden

oy = Suaov p traan Suxovv) ween (vgl. lacryma)
Sd/.vtlo^ vmger, dactylus Suatv'Uov vingerring
Sufiul(o = Suu(a\K Sc<{ii<ho, St'trivijiu H tem, bedwing (vgk

domare) aor P W$fiffi
iJTTioSu^fj^ de paarden temmend

({\)utiat<tj p = dSuyro^, uSitin\ H onbedwongen
&u&jtf$$j arm^ staal &8&$t&v&W0$ stalen

co$<; H slaaf 80M slavin

Suni&o (Sdpo^ gave) leen Suviitouut neem geld op
Suirvto (W fftftt uit ffrr, Sutio) ect op

SuruvTj uitgaafj vertering Suituvum besteed
f)«^aj vo6^ kostbaar Saujthj^ vrijgevig, rijkelijk

Suqzwg dareik, gouden munt (/S,8o) jjutSaQctAov i/
a dareik

Sanvj densus dicht, ruig
Li Todutitta met paardenhaar bezet, (#<Sjj^&)

8&jty^ laurierboom (nymf, Daphne)
8d$w vrees (W 8fH, Sft, St. vgl. dirus)

SiSov/u *4 SlStu (SuStu H) ben in angst (ftij dat)

Sttdtvijouut H doe schnkken

m

Sio^to,- vrees, gevaar aStt}? onbcvreesd i$jfe$e zekerheid

&Wz$tf$ H de goden vreezend
Snh^ vreesachtig, laf, eliendig Siihao- p ongelukkig
Sctpt'u vreesverwekkend (Snvu nood) of te vreezen, geschikt

'mwog teyttv bedreven ia het spreken Snvorjjq macht van
Stfua verschrikklng Setttulvm ben bang [het woord

Sc

t

a r't' u t toon (vgh dico) aTioSeUvuttt toon aan, maak tot iets

Imfelxppjtt laat mij zien, praal (tI met iets)

uqtSttmrog H uitstekend
Sit/jta proef naqaSHyua voorbeeld (paradigma)

Slx-q eigenl. aanwijzing gew. recht, gercchtszaak of aanklacht
(privaataanklacht) adv. Sixtjr c. gem naar wijze van
Sixyv SiSovui voldoening geven, bestraft worden
Slxyv Xaiifiavttp ituou rtvog wraak nemen op iemand =
Sixtjr intvid'lvut rtvi

uvziStxoq tegenstander voor het gereclit

8w$±m vonnts^ spreek recht
s
SrAa^uat procedeer

StAUSvv^ rechter StKadrjjOLOv rechtbank
yivoz Stzuvtxov de welsprekendheid der pleitzaal

SUamg rechtvaardig, reehtschapen J^r^otTiV^rechtvaardigheid
recht.schapenheid

StxuauQ p = a^wco lioucl voor reclitvaardig

aSLxng onrechtvaardig dStAtu onrecht^ slechtheid
uSv/Jvi vtva doe iemand kwaad ctSixijua overtreding, rnj.s-

Sulij laat op den middag, avond [daad
8$Tvcc {0 en rov) deze of gene, gen. rov Stivo^

i);-i~-rr»r (vgL daps) maaltijd Scittv^o) gebruik den maaltijd
S1

1

ttvitto onthaal

8tx&£ (Stxa) ticntal, tien dagen Stxuvjj tiende deel
Sth-av lokaas Sthu^to lok

8£fi& H bouw ivSiir^ro^ goedgebouwd
Dcua^ N indecl, H bouw = gestalte S^uvtu ph H bedstede
Souo^ domus, bouw, huis

; vader!and
T
familie

-Soitf}* als Vblnom, in oizuSouo^ huizcnbouwer
oixoSo^uieo bouw oi/roSouj]uu bouwwerk
ol'AoSojtiu bouwvak Stdpa H ~ Soj H huis

8&i&$ "= 3t£iv*f)oi H dexter reclits
;
gunstig; geschikt

ix Sk%tu^ aan den rechterkant St&onuaL begroet
= Sttoij H nek, hals

SifMQitm H ktjk = S£So$)xu vtoSou niet donkeren bltk

Sodxwv, ovroj slang (draak) Sooy.u^ ree
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ityictf stroop dc huid af, vil, ransel (6 ju>; SaQtt<s *rX)

Sioucc hiud (epidermis) = Suq*'< X<i>t<* N p vlies

dtvQQ' hierheen $$$$ up* welaan bij
J

t ph devrz

Sfyottat (Ion. Sey.oitm) neeni aan of op
?
ontvang

lijroSiyouat Ttvug rt neem van iemand iets aan, keur goed

IvSiyiTat het gaat aan
StaSoyo^ opvolger l/. StaSoyf^ afwisselend

$#$0800$ geschenken aannemend, omkoopbaar

Sw&Sbma omkoopbaarheid uSttjooSoxijrag onomkoopbaar

irooadoyMw (vgl. <W>/ p verwachting) verwacht

Tinor^oyja verwachting jtooxSoy.tuui te verwachten

Slto
(
v * = 81$$ H heb gebrek aan (tf.E^iyfib = StvjjGto H)

rotTorrou i>«o ben er zoo ver van aF om (inf) kht^ dal

o/U^l* dao c. inf. het scheelt weinig, dat ik oliyov 90 bijna

9M noi rii'o^ ik heb iets noodig (mihi opus est aliqua re)

noodig hebbend, behoeftig, gebrekkig ivSeta gebrek

t'TToDiH-ir^oo^ geringer Sevnuo^ volgend, tweede

Stt men behoort of moet oportet *Sh men behoorde

Mov acc. absol. daar (ofschoon) het noodig is

Stoutu heb gebrek aan, noodig ovSh* Skjiat heb niet

noodig om. int.

i)r*>u</i nvu^ ti (rtvo^) verzoek iemand iets Q&kiftyr)

Sho bind, boci {SijGO) IM-fl^) '% rtvo^ aan iets

atrvvSno;; onverbonden (asyiidetou)

$ffi&h. bandj boei pl. banden
tirftttorrtf gevangene &^jpt$v%$W gevangenis

tiiSt}Ua hoofdband (b StaSovuBvog van Polycletes)

vTnjfhija sandaal, sehoen = vrroStatg schoenwerk

Si;h^, ^rSrjlog blijkbaar $$$Mf$b-$ geheel openbaar
= Sijhn* \io~Ti}>) Stt— StjhtSy adv. klaarblijkelijk

SijMto maak cluidelijk hjlol intr. 't is duidelijk

Stfpog (afdeeling v Stxito) gouw, gebied ; volk (polit.)

aTroSijtwg in den vreemde zich bevindend a-iaSijpla ver-

blijf in den vreemde throSyuto) ben buiten het land,

ga op reis

iniSrjuog in eigen land zich bevindend, *7it$7ju4to ben te huis

jravSijuo? n&pSjtmog openbaar, algemeen
i«i'Sr

){
uti met geheel het volk (fiotjd'ilv)

Srjutvoy verklaar verbeurd

(SfaM openbaar subst. beul. Srjutovoyt^ voor het volk

werkzaam zijnde, handwerksman, meester (ookgeneesheer)

SrjftoTv^ volkslidj volksman

Stjuogioj aan het volk behoorend subst. staatsslaaf

STjftoGtiiv staatskast SijpAata staatsgelden

Stjuoaia publice (tgst. iSla privatim)

$tjut*)$ij$ nationaalj populair, gewoon
8t- in smst. = duo : SttfhoQS, ov$ (W n$ vouwen, vgl.

TiJJ'Ato) = StTiXaotog dubbet — dtGo-og p adv. Stirh]

Sig tweemaal Stya (Stylh/ H) = St^fj tweevoudig

SlatTU 1) leven, levensonderhoud (dieet) 2) scheidsrechter-

lijke beslissing StatT&co ben StuiTtjrjjg scheidsrechter

Statraouat leef {dtfiTtouijv)

Sta*&V<>$ dienaar Stazovtw dien Stamvta dienst

SiSM^im onderwijs StSaaxaXos leeraar StSanxaUa leer^ op-

voering van een drama en de oorkonde daarover

(SQtxfia StSaoxetv)

StSasxopat P leer intr StSayrj leer

SiStj&oxw gew diroStSo&tixto ontloop (aor. diroSoavat)

U% (reduph van Sm) tweeling p dubbel

SiSwtu geef Stmg gift dvvtSoatg ruil

titvpov geschenk Stootfya schenking, verlof

Sc&Qtouat schenk
anoSlSoyjLtt geef terug of af aTrtSo^jv verkocht

StaStStofit verdeel txSiStout (^vyavioa) geef bruidschat

hStStopt laat na
?
verminder kntSiSoyut ncem toe

utrctStStout rtvt Ttvoz laat iemand deelnemen in iets

TtQoSlSvjfAt verraad nQoS(mjg verrader ttqoSqoIcc verraad

StQi'Qaufiog feestlied (dithyrambe)

Sivtj dwarreling, draaikolk Stvtjetg H rijk aan draaikolken

Sivtvto Stpito draai rond, slinger P zwerf rond

itlO$ glanzend, goddelijk, verheven (vgl. divus en Ztvg, Gen.

i vStog helder 0$t& .helder weer, stilte \_dt6g)

SfetiQS werpschijf StGwvco werp met den diskus

Sitpftiqa huid, vel (*Sty\rtoiTtg slijmhuidontsteldng)

ct dorst tiity&ta heb dorst (Styfjv) Stiplog droog

Suoxto jaag na, vervolg (gerechtelijk rtvci rtvog wegens)

Soxito geloof, meen, schijn, heb den naam, dicor

dox« het schijnt goed, ^uol Soxhv volgens mijn meening

tSo& er werd besioten So^av nadat besloten was

Soyfta besluit; laat leerstelling (dogma)

Soxtftog = ivSoMftog aanzienlijk tvdoxtfitto sta in aanzien

(irQOGSoKttiOg zie Styouat)

2
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Soxtua^oy onderzoek SoxqiaQtu onderzoek

ffuf« meening, opinie
;
roep, aanzien

tzudu So^ap tegen verwaehting 7tuquSo£o$ zonderling

(paradox)

%pdo%os= t&So^og beroerad aSo^ onberoemd
SoXi'ps lang Soh^Qxtog {gxkx) H met lange sehaduw

^ovltpop H MLangland"
Siloi dolus list SoXioi^ = S6lm bedriegelijk

S&qttop avondeten
tidpv, ctTog (Gen Sovoog pl SoDqu en Sovqcctu H) eigenl. boom

[Eng. tree) balk, gew. speer

8qqv<pqqq$ speerdrager (beeld van Polykletes) soldaat der

lij fwaclit

StvSqoy = SipS&zop H (v. Slp-Soef-op) boom
Sq-Dj F eik Sqv&s dryade, boomnimf

Sq$Xq$ slaaf SovX?j slavin SovAota brcng onder het jjuk

SovXtim ben slaaf SovXtla slavernij

Qptihog slaafsch SovXiQp ypap H = slavernij

SoC-Trog geraa.s hji-ySoimo^ = luid donderend
SovTiitD maak geraas, dreun

SQ&ptfv aor. loopen (bij *Q*y
y
o>) tSoa^cop (vgh SiSoaQv.to)

Spo'hqz loop, adj in samenst loopend TTQodQOfto^ voorlooper

S0inpg looper hrt
f
^ccja-S00^.11 aanval

Socc^fnj (SQamouat vat met de hand) een handvol \ vervolgens

een gewicht en een munt, 7 drachme 44 cent

Soctco doe Sq&iicc handeling Sq&ghio wil doen
Sqoqoi F dauWj vocht Sqqg*qo>; bedauwd, vochtig
di i fcucci kan, vermag, ben sterk

;
geld, beteeken

Svvctroq machtig, vermogend aSupuTog zwak, onmogelijk
uSvputU) ben niet in staat

Supugttjs machthebber Svpmrtvo> heersch Svpuqvhu heer-

schappij

Svpetfiig kraclit, macht, legermacht

dSwuuiu ^= aSuvctfila (voor °r/a van dSvt'ccTai) zwakheid
Sv$- in samenst. slecht Svgtvpo^ (W oru) p rampzalig

Siw (tSvfia) dompel in trans Svotua intr duik onder,

ga binnen, = 8vp& H HSvtop (onbetreedbaar) heihgdom
Svufiat. r)Xtov zonsondergang
'autccSvco en yaTuSvouat duik onder, trans doe zinken

IvSvco Ttvct tl trek iemand iets aan IrSvoiiat xt trek iets aan
aTro-j lx$vto Ttva Tt trek iemand iets uit M trek iets uit
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icto> laat toe (itcop) ovx lm wil niet

{vgl. yvia H) overbandiging van een pand, borgtocht
iyyvuh^w H stei ter hand
hyyvctm7 aofitit ik blijf borg voor lyyvi}r*)g borg
rraQiyyvmo stei ter hand^ geef door (het wachtwoord) beveel

lyyug adv nabij lyyvfttv uit de nabijheid

iydam wek lytioo
i

uat P ontwaak tyQtro H = yyh&'l
;-yn}-yopa ben wakker

tyyiXuj anguilla. aal

l£fi& H edo = iQdico eet aor Hfayov st. W qay
riii\T

t

uu = tStodij
:

iitiun, aruj H spijS Vgl, uSoi'i

(^Ofiffl (St, f.i voor ftii)) sedeo ga zitten, gew xui^Couui aor

tiaa = xa&H\5tt H ga of doe zitten, inf imcci^ kyhoat H
tSo? w$ H zetel = xatiiSna (katheder)

irPiSoa insidiac h riipi-vw loer op
tWirnaast zittendj Subst een bespiedende vijand

voorzitter ^mdQi& voorntterschap (in den raad)

tdoi'co (brj f ()(>«) sticht, H doe plaats nemen
vloer, grond en boden

jtct^i£w (f. »£f^tt5) doe zitten intr M = ga zitten

fO^.ai = {rllco wil, besluit

I^Aoyr?;^ vrijwilliger en vrijwillig

i'itfflj jeo^ (voor iSfilHi St. a/*) zede = 7^7^ karakter

Gvn'jihj* gewend t
vertrouwd (ivpy\}HU gewoonte

tufj&ijg (goedaardig) onnoozel ivi-Ona eenvoud

ityi&a gewen ncod'a ben gewoon = u^LGjiat

€0§ volk, schaar (ethnogralie volkenkunde)

aikm (fnxto) wjjjlc, doe onder, laat na
yifw (W /J-i^ ftvi) praes, ongebr. gelijk, schijn = pf \owu

prt. htxo'^ = cixwz (F l\'/.uta H) ; N ftscd^ oogenschijnlijk,

waarschijnlijk of passend
;
E&ij (^cyn) 't is natuurlijk

tiAQTcoz adv. met recht

Hxtlos H == &*iog H gelijk, gelijkend

(TtHyJ^ passend, billijk; rechtvaardig huny.tb^ tamelijk

(overdracht)

iTtuixHjct billijkheid, zachtheid

ctHyi^ (= ctHyJho^ H) onbetamelijk, smadelijk

samengetrok aixtjj, adv uivjh^ t$nxth) H = uiAiu p smaad
ai-AiitQ mishandel uixiQao^ mishandeling
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tixcttto (— H) vergelijk, gis

tlxfj (volgens den schijn) op goed geluk af, zonder plan

axw, oVoj F beeltenis

tfXu> == *ilfco (W volvo) dring samen — tkho p
aor. pass tctXyv H tiXiicouz met sleependen voet

rcoZi*/? (c£ cop.) H samengedrongen pl. allen te samen
tXiaaca (Mtrro?) wind

r
draai

tlt% H gewonden, kromgehoornd jpoftff]

ccuipnXtr^-ru (vctD;) H met dubbeie kromming (staarfc)

tfkwaj H wentel ; omhul
j-tttu^ cow = tihoTtj^ lijfeigene (in Sparta) heloot

tipi (voor fajti) ben p#o£ behoor aan of tot
r

$ttl rtvt in de

machfc van iem.and, »$4§ rivo,- op iemands zijdc

%gtlv ote menigmaal ibfii Qcjtlv) oi vele

f'cfu = t^eatt zie beneden ovx tartv ftjw;
J

fc is onmogelijk

tfuai pleon. : eaw ttvttt gaarne fjft j'tfj' ff#&* voor 't oogenbUk
tk*> {scl. rctDtct) besfc mogelijk, goed

rw oVn in waarheid = oVnj^

tu ovra de wereld of ?j ovaia bezitting

?Jf(in 't is geoorloofd, mogelijk l%ov acc. abs daar (terwijl)

het geoorloofd is li*o t>iTt« verlof, vrijheid

^intstl iao/ heb aandeel in lets

Ttctntiut ben daar, daarbij, sta daarbij naQOvaict bijstand

TTtc^ftfr* — ffKfn

ra rtocQivta de tegenwoordtge omstandigheden

mjtfylHyu blijf over, word gered; ben de meerdere, rit>o± tlvl

TrtQLouciict overvloed

8yvov$ta omgang, onderhoud
ta&Xoj deugdelijk, wakker, edel

tTtag werkelijk, waar = hvuoj (etymologie) en

H v. d. bijvorm ^nij; ^tl^o) zoek het ware, zie

flfu ga = fufcj tttov men moet gaan
ir/i^ een die uitgaat Ltttung driest

oiuog p en oiutj gang (gang van 't lied), lied

naoOLtiia (v, *7tLtQotpoj aan den weg gelegen) spreekw001'd

TToooltitOif voorzang, voorrede, prooemium
otroj H (vgh utor) gang = noodlofc

StiJzuvu bespreek grondig fUTttjni ga na
i
v°lg"« straf

itckotiiit kom nader(bij)
r
treed (als redenaar) op

fi^co =3 It^co (tftoyw) H sluit in of uit, houd af of tegen
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uqlo (W ftQ vgl. verbum) H zeg (praes en imperf niet in

proza) > agyxct; tQQijl) i,i>

(<7rttQ?j-Ait ben moede (bij anctyoQtvw weiger)

{ftjk&g (xoot fQif) zegbaar ckirooQfjTog verboden^ geheim
tiijua woord, het spreken^ gew. vers

i:
}.rcoo redenaar^ leeraar der welsprekcndheid

:
QijTOQWt)

we 1spreken dhe id

*&0$M (v. 7Tctv-()?]rlct voor *7rra'-^roc) vrijheid van

TrctQwjGta^ofutt spreek vrijmoedig [spreken

Si&tiQi/Stjv- uitdrukkelijk

%l$jt)V4} (afspraak?) vredesverdrag. vrede (Irene)

inms (eignl. van zich St. r^Jadv.afgezonderdj verwijderd^ ver

f0$M H van verre

iA«Tcoo^ ieder van beiden i#&r^>#$ H van beide zijden

fxcfcrrO;; ieder Ijtci^rorc telkens

tAtav, /iino^ (W ftx) gaarn *mnjiO£ vrijwillig

(}t/.o)tf H N («) vrijwiliig &y.ovGtog onvrijwillig

pATfTt met goedvinden van = vAdrt p wegens o.vai]tl H
tegen den wil van
,-/

/; ,jo/f>, == txaxqftMm H naar wensch treffend

ixt£$Q$64 (^yor) H vrij werkend: (vroegerbeide
;
vertreffend)

IXtttct, IXact oliva olijfboom Ihttro; H van olijfhoutj tluLov

ih'eGXcoit geringer ^A^ioro^ de geringste [olijfolie

thtatjoto benadeel, P ben m het nadeel, thtaacoitct

fh<Tti pijnboom, witte den
IXavyv) = IX&co drijf, jaag, rijd

;
vaar

r
trek ; sla

thtrtjq H wagenbestuurder iir^rijhtTa H ruiter

i%tm#$ en lh(T?jg naast aiieidingen dikwijls in p smnst.

it(i
f
h(To>; door god gezonden rrjoyrjXctTTj^ wagenmenner
hLtfoijhtriw rijd in den wagen Gractj?jX(trico trek te velde

f

*

r tjKaaUx vreem delingenverd rij ving

%lafo$ F herfc &uqij[$ohcav maand Eh (Maart—April)

iXpufQ&S Hcht, vlug

iityog (Phryg. ?) klaaglied Ihijhlov litd in disticha (Elegie)

IXi/fl&j lithyyco overtuig, weerleg; neem in verhoor

Wf*jf$ bewijs ;
thyyo^, w± H sraaad = IhyyHtj

*fe?Wfa h H eerloos, sup lllyytcsTo^

thlv nemen (bi) txtoico) Ind. tlhiv
j
thoQtov H buit

iha? medelijden = thaioca H hcb medelijden (tXttjGQv)

ihtj{itov medelijdend iMtiv&q betreurenswaardig

rtjhijt zonder n.edeUjden t
wreed
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iltv&toog vrij ihvtrtotag liberalts

i

X

: v 0"* oia vrij heid l&£a) togott bevri
j
d

llfrrTi* komen (bij myanai) Ind = ij).v&or H
f £Afi/0OjM£i p pf fci;;At;fr« = hl/jXou&a H
%irtfLva, v$og s tTnfkvv^q vreemdeling (vgl. proseliet.)

^/xfjj. ^Gs; wonde (vgl. ulcus) * J.ssow wond
tXxw = iXkvo) trek

t
sleep (vgh sulcus voor)

ol/.&j sleepschip, vrachtschip (hulk)

uat H — t'olira p hoop (St. ptXn vgl. vohip)
IftWfe hoop &%m£& hoop

f
verwacht

IfUa (v. jrtitlto) vomo geef over
ij&tt4$ vomitus het braken

tv in h'dov = frAofhi H binnen, tehuis

mr&g intus binnen = frToatrtv cn H'fiofrtv H
imtoav darm, ph ingewanden
%vtQM de onderaardsclxen tpto#h(v) H beneden

ivtyxuv aor. dragen (blj <p*£oj) ijvtyxtx = i<Wiz« H
dii]i>{X7j^ H (doorheengaand) lang

jgwtt/ttSg jaar, tvtccvcstog jaarlijks

itiot eenige, menige hviort menigmaal
tyvvftt (W jria) gew. duyitvvvut bekleed, xtva rt

?;<i'pn$pc<L heb aan
iG&yg ijvog F vestis kleeding
tuartoif (v. fitfuaTiov) bovenkleed, mantel
el^^c H kleed = £#j#Sg en Uarife H

*£-*t«£<o (van = zie tlfu) onderzoek
t^traotg monstering

topri; feest ^oorwuo vier een feest

W (v. /£tt) zeggen tlrrov (v. tfifiirav) — tltta

"V ^••TOj') */7Tfi> om zoo te zeggen nQOttTxov kondigdeaan,
ciroj, foi* woord rce Quyoov «\-r/

;
het epos [gebood

ttoz F vox stem tvQvana H in de verte donderend
(W« (voor O/yfjf) H inwendige stem, voorgevoe!

*ntiyi& dring voort hrttyo^at ijl voort {^^tv^D tjv)

lmr^H$ adw dringend. opzettelijk
i Ttrtj^rtog i) geschikt *7rtrfji)tta levensmiddelcn

2) genegen, subst. bloedverwant, vriend
rt ben bezig met iets mtt^SmfiH bezigheid

'i^ouat sequor volg rtvi (niet verwant met hxto H zorg voor)
toaiud = loaoi bemin loarag = hjccrttvt^ H liefelijk

t;gmv$$ minnaar %og H begeerte too); torog liefde
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W £0/ (voor p^) praes %qS to H en (/^oj (voor fQtjco) H doe

f %£co en Qt%u> aor, Ijttfdc (off«c) en R»|« («'
:o|«i)

pf ^;^/« z«r«of^w H streel {yttQt)

ioyov werk, daad, zaak ; taak H korenvelden

nQOvoyov {noo ifyyov) vereischt, dienstig

atQyo? H {«) \verlcelo09 aoyfoi ben lui

lvtp}6g a= u'toyyg werkzaam IptQytw kracht (energie)

iivv;-<>yuj helper rmwoyoj (vyro-toyo^) dienaar

hiovoyttn dien vsrovoyia = vnouQyqiia dienst

§^ t * 0 r r>; ^

>

j (i> ;/u <

0

-toyn q) handswerkm an zie tifju

0

j

vaxoTfr/o; booswicht xmovQyho mishandel xaxovoyta = z«j:oivi

ytma misdaad
7r«/;o^o;^;c; sluw sbst. schurk iravovQyia schurkerij

lurovQyia praestatie v. h. volk zie Xuo^ daarbij luTov&ytm

ytiooyoi (uit yiroQyod) landbouwer [Fto'yoyiog Georgus)

/Hooyif( veld en tuinbouw

tvtnytrtp weldoener tvtoytrm doe wel, rtva

tvtoyi-ijia = tv&r/^Tijiut weldaad

toya^ouat arbeid «tt-, xaT-tQya^Qfiai bewerk (
veroorzaak)

Ivtoya^ouat rtvl rt bewerk in iemand iets

:r,rijotov werkplaats
•'f^fn$ ;Lrt^eider loyaru arbetdster hr/ania ven raardiging

nn/avov werktuig (vandaar orgel) hr/ia pl. geheime eere-

iotTTuy (St fotx) roei tutruov H roeispaan [dienst

hJrtjg H roeier iir^T^ dienaar hryotrho dien

dienstbetoon Van korte.n stam Iq:

rrtvrtjxovr-toog (lon) of nfvTrjHovr-onog F vijftigriemer

TQi'tjQijg, ovg F driedckker triere TrtvHjQijQ vijfdekker

if&n en hitouat H = ttQouat H vraag ; in' proza alleen aor
"
ijoimijr vroeg f. tQtjcroopat ; daarbij praesens tiouyraco H
gew. *Qwrato vraag totvPam vorsch na

tiocor, corog (eigenh vrager) schalk fioontrouai spreek

.geveinsd tiotovtia veinzerij, ironie

iQijpog of tQy?t^' eenzaam, rtvog verlaten door iemand

'ivtjHia eenzaamheid, stilte to^om maak eenzaam

ZatJ. tSai twist ty&*tm H = twist tQt&t£a) =3

lotfttj} H prikkel totcjfta twistpunt

^xo^j tas p insluiting, omheining. heg; bescherming

touqvtvg tolk tQHijrtvo) vertolk

10 >
t

ri ia uitleg

£n;rco serpo kruip, sluip p ga, = tQTrv^o H
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fgnexop krutpend (dier)

tnoco ga weg, verdwijn tQQt pak je weg

ipv&Q$S (ruber) tQv&Qtdco krijg een kleur totv&io maak rood

itjvuai cn tiovftat H (SL j*qv) = QVQftat, bescherm, red

tQVfta beschutting, bolwerk %Qvj&p$g versterkt

I^Jcj = tlovw H (St /*pt;[ff])trek Iqv*(h houd tegen of achter

iQyopcti kom, ga (bij ^Ow) dnwyofiat ga weg; keer terug

dttQytrat Myog er verspreidt zich een gerucht

SttQypuat ga er doorheenj bespreek tnt^toypftai vervolg (r*pr)

TocQi-Qyoftai ga voorbij, treed op als redenaar

ia tck^A^oWd; en naQtXrj'kvftuTa het verleden
?<m*oo£ {jriumQos) avondster %ameg& vespera avond
hntQtog in den avond 'Efijrtolfitc de dochters van den nacht

lcitia haard = Ion iGTtr} (verw. m. Vesta?) tcrttdco onthaal
tcryarog (sup. v. t|) uiterste, laatste, geringste

iayarty H rand, uiterste einde
foaTQog = fttfoo.: H makkefj vriend traioa zedelooze vrouw

tratoia = tratotia vriendschap, politieke club

>,, cen ander alter &rtQoz — 6 ^Vfoo^ de andere
= rr> trzoov het tegendeel

; rtow frt aan den anderen kant mgwfrfi' van den anderen

trtQtoot naar den anderen kant [kant

hoipog (tTot^) bereid 'troLft&Cco maak klaar

f'ro^ fOff jaar {v. rtrog, vgl vetus) IrijGtoj jaarlijksch

oi trfjdtaL de passaatwinden
tqUtt]£ driejarig TQtaxovrovTrj*; dertigjarig

rtfgvoi adv, voor een jaar (oorspr. Indog. vr = ftt)

tSSty) #fffi£$8jto slaap (txa&tvSov)

tv&v* adj recht, even = H adv $§$'§9 tvbx 6i tvfrtm

iv&vvco richt recht op aan tv&vvy = tv&vva gew. plur

rekenschapaflegging virtvdvvoQ rekenschapschuldig

tvv/j bed, leger tvvovyoq zie V^co (tvvov b
- z, piogj

tVQtjsxm vind tvQrjfta vondst

^vqvq wijd, breed tvong de breedte

— ^t'v H goed, schoon lv H = tv adv. wel

tSyoftat wensch, bid ; doe een gelofte, beroem mij

ii'%7} wensch, gebed £vyo$
t
fo^ H roem (beide= a.>xa>ta; H)

ty&co p = ty&uinco H haat djrtyd'dvoftat word gehaat

W — haat, vijandschap
aTttyd'ijg gehaat diserediet

*X#£<A? gehaat, vijanclig, vijand iy&tcoP, fy&taiog
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X^j fft>s M slang "tytdva adder tyivog egel

(voor f%(0 uit CTfx^) heb, houd = met

intr. ben zoo gesteld ; met part Sp^JkAffSSg nc^ ° 11(^er"

worpen p ,

ot/rco„- zoo staat het oj^ zoo snel lk kan

txouai rtvog houd mij aan iets, sluit aan bij [intr)

avijofictt sustineo anlypftat abstineo (up£%qv3
antrypv)

«tt~ Sdyw ben verwijderd nootyco steek uit

tjrtyco houd stil, wacht %uti%(D ttpAg heb aandeel

iraolyto bied aan nixQtyp Ij/tamto praebeo me vertoon mij

TiQtwyco rov vovv let op (richt den geest op)

a)&vrtyi] b* saraenhangend Gvw&v&S onafgebroken

(dvtypficti) dragelijk a6y
M
tro$ H ondragebjk

TltovUrrjt rmeerhebber^ heb/ucbtig nltovt^ia hebzucht

nXiovtxrtco zoek mijn voordeel nfaot4xTTjua voordeel

b|
:^S houding, toestand tvt^ia (v %?Wro„-) goede toestand

^ffi = fe*^ C>p tlc rij af, f^Ji? daama

^ll^ = oyvQo^ vast
7
zeker hftyvQor onderpand

c) Vblnm, -<>x^ (in smst) houdend (yaujopig H z. ifjjpfl)

^Wop^ (?/;'/«) teugelhouder, wagenbestuurder

tvvovypj f&}p&~tjyoq) bedbewaarder, kamerclienaar

yAfjoobypi (1. xfajQoS) kolonist xlt}QOv%La burgercolonie

van 't intrns: t%oypz = vnuQoyog H uitstekend

>|oxof en £oya H verreweg x«r
J

l£q^> bij uitstek, bij

vnorkeur

tl^p (v\ eigenl. goede houding, leven van genot

tvtoytottat doe mij te goed
7
smul

van 't Pas: *m schuidig == ^fk%m onderworpen

d) oytbop adv. nabij, bijna aytdoQ'tv uit de nabijheid

avTOGytSov H (vlak in de nabijheid) man' tegen man

arToaytcltaKco handel (spreek, denk) onbezonnen

(fytrltog (eignl uithoudend) vermetel, vreeslijk

(fyyfta gestalte, gesteldheid nQoOyrjtta voorwendsel

dzyrjfitov leelijk tvcjyrjuoavvr] fatsoen

c) Tjyohj eignl. rustpoos vand, rust, vrtje fcqd, studie, school

o-p?4 met moeite csyplaToj ledig, langzaam

riyoldtio hcb feijd ryv^acFrtx^ kamergeleerde

bezig aGyolta bezigheid, onrust, verhindenng

d<syat\dco ben ontevreden, ongeduldig
^

I
)
Bijv. fox^ (voor tayco uit = = tcjyapca, tcryavaco H
houd terug
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imt<jyi4o^ta< beloof vjr6(syv(Jig belofte

tayr^ kracht ioy rto ben sterk tGyvnog sterk, vast vgl, (ryrohc

*^o> kook, zied Verbadj 2$$<fg fipyro?

t

l&m leef (Inf. LV) = C<W H ^toog H levend
schilder £et>7/ leven ttSov dier demin £<fi§tov

uoiWaoj x$k%qq dierenriem zodiak
'vxpi jungo bind onder het juk, verbind^ span aan

L< tyrv, fo^ span &uyiri^ bezitter van een span (derde
klas van burgers)

'C*ir/fia zeugma (rhetor. ftguur); havenversperring
tvyw juk

;
rij, gelid vjro$v?iop fcrekdier, ph tros

avondwind, westen &tyo$ H donker, westen
C^to zied f &fJm
tj^utu verlies, nadeel

4 straf C?/«*oto bestraf, beschadig
£f?*o» (\\ *£vr<^) = 5%^oci (reduph) H zoek, vraag, street"

ijver, nijd; glans twmt zoek te evenaren, benijd
pjhtrr.raj = L.j}iriicor H ijverzuchtig ^TjXonmtcc ijverzueht
uovvvul gord aan dtd^coita schort Zconrtjo gordel, draagrtem

totnj gordel 0%$$$$ lichtgewapend, vlug

V

ijfty jeugd, frischheid der jeugd f$da> ben in de kracht der
$$0t$ jongeling word manbaar [jeu&d

ijlouai (vw. met sagio, sagax) i) geleid iernand nvoq en
2) meen, geloof (duco) [rvvt

i/ytuwi- aanvocrder ^yf-^oria opperheerschappij, oppergezag
yyutovtvto ben wegwijzer

!,/.io konij ben er 0 fjxto ben in geluk $g tohol'tov attaO'Utg

?;}ta> heb het zoo ver in (mijn) dwaasheid gebracht
xtx&ijxuv reiken tot naojjxuv zich uitstrekken
to v.uih)y,t)r het toekomende, de plicht (zooals mj^ot^mp)
nmui

t het komt iemand toe, men moet acc. abs.
irooai}xov = ^Vor daar (terwijl) men behoort o£ Trno^mm^
de bloedverwanten

#/A*jcnmy wit goud (tfj zilver) barnsteen
yA<ta (uit <v<*-?.f.| van Reflex) even oud, van gelijken
ouderdom, tijdgenoot = ofttjhv.itj H het van gelijken
(eeftijd zijn

tflr/ja leeftijd, jeugd t}hzt<ortjs tijdgenoot

^7

t)hog = r)thm H zon
;
zonneschijn

pin, nagel dnyvwnf/M; H met zilveren knopjes

, ( gew. xatrijuat zit ; ben werkeloos

tjufuti dag = aT0 * H; Dor ^ao: p tijd

scoff^' jjufoav dagelijksch rr^Qov (ni)u^or) vandaag

^ruvTiiuQio^ H, den geheelen dag (adj in plaats v adv)

TjufQtpo^ bij dag
f
een dag durend = vergankelijk

fttG-qftfioii* (voor tihOrjutom) middag, ftmi\^H&iv6^ op den

fjfifoog tam
>
zachtaardig, beschaafd tfptQ&w tem [middag

rjut aio zeg ^ 3* l/oj zeide ik ?/
8' ft( zeide hij

semi in smst half, adj tjuKTv^^ t- de heift

teu^el pl fvl& H ijvinyjK (%^J H wagenbestuurder

7;7rcf(i, cfTo,1 lever, overdr. hart (in geest. zin)

t$oi F vasteland, land rj.Tuotvrfjg bewroner van het binnen-

{(!> tfooe (ver) 0:0 ft^ H lente [land

I«(;uoj = el&otvo^ H vernus
tjftlittt adv, stil i]Qh}tlw blijf stil. rust

ijoHtitt stilte Cdaarent. tyqpljx v. ^>^oo ?- eenzaamheidj

jj^fi^! woi; held, halfgod ^pcw heiligdom van een heros

ijdGctf tfTTcc nederlaag fr«ojH«i flon hwufttxi) doe onder voor

yrmwr {rc) geringer, zwakker (bij mx6$) ^fff^ adv, minder

ykiptci hct minst^ volstrekt niet

i'jor^ rustig, adv. fjGvyfj (ij) = t^vyjav Ln rust

i^vyjfu (<y<o houd rust of = vfiuyjuv r/to leef in vrede

?;<7t/jc«£a> ben rustig, rust uit

r//i; =5 ^vffj klank
t
geraas (echo) ^jjfto klink

(hiXttito^ vertrek
T

kamer, bijz. slaap- of huwelijksvertrek

5"«31«^« (^uA«rr«) zee xktu &ttXccTrap over zee

/^ri/.Aft) bloei bijv. &cc}Jd'tti
J

fl tjlHo rtj/.^«to H
fratia p bloeiend geluk (r«)Jij H feestvreugde, feestmaal

(de bloeiende F bij fralvg) de muze Thalta

d'ccltoog H bloeiend, rijkelijk

OrtX?rto maak warm ®&%itOQ, tp4 hitte t bnmd
t>«/<« adv. dikwijls Otxuhj H = ftunfttn H crebri

^aie/Ct*) kan dikwijls, ben dikwijls

{iLc trto begraaf (haqrjv) tccjjj begrafenis

Taio? graf p begrafenis p<4f^ I
r gracht

urfoj*^ = (i^aTTTo^ onbegraven

#ao(fO£ = ftoafi<k\ fo^ moed, onverschrokkenheid, vertrouwen
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{Yuooi-to (qg) ben gerust ^UQnaUog (qg) welgemoed
&&£tGVg = fttuiftvyoc H moedig, stoutmoedig
&oaovT7jg driestheid, vermetclheid
O'cxqqvvco (&ttQ<svvco {froaavvw) moedig aan

davfict wonder (st &av
s
&ajr verbaasd aanzien, aandachtig

beschouwen)
&av}tti£to bewonder (nrot Ttvoc wegens)
n«vu(<6iog wonderlijk, eigenaardig {favtiaoTog bewon-
derenswaardig
SuriiuGTiw 8<iov (mirum quantum) wonderlijk hoe groot
&ttVftCK$T&& tog onbegrijpelijk hoezeer

&ux beschouwingj Dor -Ihf.u (voor ®af&)
$mu{itu — {rvtafiat H bezie met aandacht, beschouw
$*&ft# aanblik, schouwspel (overdracht)

$&mS. toeschouwer iJlaToov schouwburg, tooneel, schouw-
&uoQog toeschouwer, feestgezant (uit {rta-fooog^ z, oquw) [spel

{rtcoQta feestgezantschap of beschouwing
&i&$ko beschouw (theoretisch) ftuoatjua leerstelling
t%co»ix<>f> kijkgeld, theatergeld (in Athene)

{ftXyto betoover {ythyATr;Qtov toovermiddel
#*0£ (v. #6ffoe) god ?/ &t6$ = godin

7Tvog {ruov bij de goden of om gods wil
ujroO-tdto vereer als god Jmo{riomt$ vergoding

f
apotheose)

tvihog met goddelijken gecst bezield hiroucttaZco ben in
gee s tvervoe r ing
l'riug goddelijk to {rttov de godheid = u dtog
vgl. H irhTitg &£tS7rtQ-tog W atir Mitifparog W

&iqtt\ff}
/cog p {rtQaTTttiy, ttovtoq dienaar F {rtQairawa

OtouTvtvco bedien, verpleeg d'toaiTtta verpleging
{Hnouat word warm bxipoQ

!
tog zomer foptto) oogst

trtoftog warm to ^tofiap warmte ^touatvto verwarm
{ftto (v. &tfto) loop doog (voor tfo^o^) snel
VbLnom. -fruog in ($orj<r6og H „op hulpgeroep toesnellend"
^ovOog helpend, helper fioiftiw help §vt}$tw hulp

ftfjyto wet &ijxrdg gescherpt, scherp {rtjy&vij wetsteen
&iji»V$ (verw. m. fe-mina) vrouwelijk, teeder

(Ufkvvto maak verwijfd, verweekelijk
wild dier {rtjatov dier ^vqmSvg dierlijk

V'tVa jacht, buit &vQtvco jaag iets na (W)
fhjg t/rog loonarbeider ; in Athene ^TjTtg burgers der laagste

frqrtvv arbeid voor loon (rfjTtla loondienst [klas

IhjrtctvQo'g schatkamer, schat &t]<iavQt%o> verzamel

ftiyyavto raak aan u&rxTog onaangeraakt, niet aan te raken

xoo sterf gew. txrroO'v/jO'/.co, p xavu {rpij&xco

ftvTjTog sterfelijk $vTjvoi p sterfelijke = rnenschen

{rdvavog dood ad-uvuTog onsterfelijk tkfravaota onsterfe-

iijklieid

OavuTao) wensch te sterven &ayaTnto veroordeel ter dood

biikog F rond gebouw, in Athene ambtslokaal der prytanen

(in Odyssee bergplaats)

Woavto versplinter §ouvctT6g gebroken
Dotouat doe klznken S-ooog ifoovg gedruisch, geroep

{rooito schreeuw p geroep d-Qvltto babbel, bespreek druk

&Qfjvog klaaglied $OTjv&w klaag, ween

$$0ft.Q$ gedruisch, alarm {iooufltto inaak gedruisch

Ootyxog kroonlijst, muurtinnej omsluiting

Ooi^. ror/ug F haar roiyivog van haar (trichine)

Q^6$fog armstoel
h
troon vgh frorjvvg H voetbank

#ot>7TTto wT
rijf stuk dtairovTTTto verweekeiijk, verwen

Tovqrr} weelde, overvloed vovycxco zwelg, pronk, doe goed

Tovipcoog weelderig = dQmrTtxog

dotptjxco spring ^$oqov)

&ovQog H = dovQtog p stormend, F Oovotg, tdog (alw;)

{fvyckvjjOy Tnog dochter

{rioa deur, poort, ingang ai (iaoi)Jojg Ovout het koninklijk

&vQtoo6g (z. oqucq) deurwachter [paleis

{rvouiog buiten zich bevindend O t ou^t H foras naar buiten

7TQ6d'vQ0t> voorplein, voorhof &vQtog H deursteen

Ovoaog thyrtusstaf der bacchanten (= ^viyO'Xov H)
iVto eigl." storm, suis, bruis (= O'vvv) H) gcwl. orfer (doe

rook opstijgen
;
&vpog = fumus)

&i)f*a offergave, offer 0-vcita offer (feest)

KJvpiuto doortrek met rook &vtua}ia reukwerk

&&ftov en frvjiog > thymum kwendel, tijm

{rvuthj ofTeraitaar bijz. aitaar in de orchestra_

ftvog, log H brandoffer, later wierook (thus, tus)

&vijtig H = d-vonhjg H geurend

frvuog eigl. adem, levensadem
t
gewh gemoed, moed, hart-

stocht, hart; wensch, gedachicr H
a&vitog moedeloos £ffflf&iw ben moedeloos u&vttia moede-

loosheid

hfrvittouat DP behartig, overleg
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t;rt{>vutto xtvo^ begeer iwtQ'uptu begeerte
irrtftvujjrtjg Hefhebber, aanhanger
ftQo&vfto^ bereidwillig ttqo imitkuuxt DP ben geneigd
i q o(f Uitia be reidwill

I
gh e id , ijver

(ttxOuuo^ lichtzinnig (ufUvutco ben lichtzinnig Qct&vutu licht-

zinnigheid

vertoorn duuuouai p word toornig = '&vucdyco p
&tut>&!;

y xa±' borstharnas, pantser &(oq7)g(S(o H wapen

tart^O? (Thrasiseh-Phryg. vrw) jambus lu^tov jambisch vers
iaouat

{j) maak gezond (verw. m. H vervvarm)
umiito^ geneeselijk rhuarog ongeneeaelijk
l&vg&g = ujnjo H geneesheer iarotvto behandel genees-
kundig

W iS (\\ ftb videre; ttSov zag, Ift irW
tthiro^ ongezien ty'GTuto doe verdwijnen, vemietig

Aioijj (ViitWm- H) = aSr^ de onderwereld
hv a*)ou en iv aSov scl Souotw ot^ in den Hades
itibtjXog H vernietigend, verderfelijk

f«%f uiterlijk, verschijning
; oorspronkelijke vorm (idee,

ideaal)

tfSog aanzien, gestalte tvttSj^ schoon van gestalte ; in
smnst. ontstond uit -o-ttdijg ^tobyg en ojSjj^:

ziekelijk, sukkelend (vgL het Duitsche -lich uit gleich)
atW.w schaduwbeeld (idolum, idool)

oiSa weet Inf. ctStvat Part. 4w$ F tdtfu H
urvotbu ipuvvoj ben mij bewust (uout'jGa^ of JTuiijGarrt)

J'V*% Sfe H kundig aYbotirj H onwetendheid
iujcoo of

r
iGvvM ,,weter" getuige, scheidsrechter H

itsm0t onderzoek
t bericht, historia

iGrooito onderzoek, bericht uvtGrootto p vraag na
(v. jrtStog) eigen, privaat idia privatim

ibuort^ privaatburger iSuortvto leef als privaatburger. ben
leek (onkundig) in een zaak (rtro^)

tSQmg
3

ojto^ (W GjrtS) zweet iSooto zweet
(<ri<lQo>ri zonder zweet, zonder moeite

fcflk eigl. ras, krachtig H gew. heilig
Uqop heiligdom, offer pl. te$a ofler, feest
Auf.Luotoj (%ah^) krijg gunstige voorteekens
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Uqbv^ priester U$t& priesteres

UQtvoj wijd, offer, slacht itociov offerdier

(voor GtGt^u, vgl. sero voor siso) zend, laat gaan, werp

'ituat ijl, stort voort; daarmee vermengd (na Homerus)

^fiut (W fl vgl. in^vi-tus) streef naar, begeer = iqjtutu

mjuuat TtvQ* laat af vau iets

ulpiijiu laat los, laat toe, intr, word minder

'.laotijut laat voorbij., laat toe ; M verzoek

TtQotfyu laat varen ;
vertrouw toe of geef prijs

tsvpiijttt begrijp (tvytrog verstandig $$m?£ ^egrip (con-

structio vxtza Gi vtGtv)

mjhjfti zen d heimelijk, zet aan intr. geef toe

tm H == L'auvoj, tv.nouut kom gewl. uqtxvtouat kom aan

^tAvtouta bereik, ben toereikend tiqi^ aankomst

iKixtrog H (eigl. komend) gunstig
r
van gunstigen wind

Uuru* toereikend, geschikt, vertrouwbaar, jufet

iidzyg bescherming smeekende htTtvm smeek

Imsm smeekend tM&fe = fatTHu het smeeken

= ii^wc genadig, teeder, zacht

i/.uGxoutu H stem voor mij genadig, verzoea

&&tos riem iuaGGw H sla met de zweep tuaGlrXtj H zweep

i'oii (v, ftop) viola viooltje tQuhk H donkerblauw (jodium)

&$ (v. fiGQ$) vfrus gift (maar H pijl)

frnrfls paard Httkql H span, wagen t) tr.roj ruiteri}

mm&%w ruiteraanvoerder Ijt rraQto rijd £^«01« het rijden

friTTfios bij 't paard behoorend hmwfe hetzelfde of ervaren

m rijden, mennen, berijdet lttKt$i rijkunst

ro innwov ruiterij lyirtmov zadel

ijtmt^ = t/r.TNT-a H bereden soldaat, ruiter. riddcr

i 7i jtt vto rijd, dien als ruiter hrnoGVvi] H de kunst om

paarden te berijden
.

ifffrpA* (v. et/u) landengte
7
/c.^toi op den Istmus van Konnthe

r«
>f

/tJ^/tt« de Istmische spelen

n-v = ferfljf gelijk /; % gelijk aandeel

i'cJ^ x«i /j
(

ito/tc met gelijk recht

t| fco^ gelijkmatig Vdw,- waarschijnlijk, misschien

nj^co maak gelijk M$r}$ gclijkheid

Vor ;./i/
(
v . c?ior° W Qvu) sisto plaats; stel in of aan

;
houd

tegen
iGruutu plaats mij T

treed fotqm sta

cyrwat^ stand, opstand, partij GrttGtatoj ben ln opstand
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(iTcccfuoTq^ partijgenoot

araa^uog vaststaand araatfiov (iUXoj) lied van 't koor der
tragcdie bij eerste optreden

rfTctittuig statio rustoord
;

dagmarsch
;

schaapskooi, stal

;

pijler
;

waag, gewicht (van tffi$$M er in plaatsen =
wegen)

GTad-uy rijlatj riehtsnoer ara&fiuottat weeg af, meet uit

arctTtjQ, fjoog stater
t
gouden munt = 20 drachmen (/12)

araSto^ staande aradhj vauivtj H gevecht van man tegen man
ardStov = Dor airaStop renbaan

arfj&og
}

tog borstkas, borst

aryhj opstaande plaat (niet zuil) met inschriften, grafsteen,

eer- of schandzuil

(In meer verwijderde verwantschap staan GravQt'ig, artun,

QTOCZj GTljXoS)

dviartjut jaag op dvdaTarog verdreven vroXtv dvaararov
nottlv een stad verwoesten

dqiGTttttui val af dnoGrdrtjg (laat) afvaliige
'

Staarfjvat uit elkander gaan dtuGTaatg tusschenruimte
ix.tijvca uitwijken (rfjg uSov) rtvt voor iemand
icpitiTTjuL stel aan over of doe stii staan (den wagen)

iqeartjxa = hriGTaTtto sta aan 't hoofd, ben bestuurder
& hjenriog = i-uiGTitTijg bestuurder, leider; kenner (zie
J

t volgd.)

iyrtGTotfiat DP versta {tjntarfjJTijv)

kTTtGTTffti} kemyis hTLGTfjftmv ervaren
/.a&iartjut stel in, maak tot iets y.a&iaraftat word

ru xa&taT&ra het bestaande KuruGraatg toestand
ut&iaraftai en ntQtiaTuuut verander, sia om; trans

TTtoiGTijifai rtva omsingelen
jrctnaaruTtjg nevenman, helper
itQOGTurr^ beschermer, patroon TtQOGrar^o) sta aan 't hoofd
GUGTaatg veieeniging; gevecht van man tegen man, strijd

(avGTijftcc systeem)
rytGrauat houd stand, trans beloof

Igtoq (jGTtjftt ?) mastboom
;
weefstoel, weefsel

iariop weefsel, zeil

tayjcn* (van i|i'v lieup) heupgewricht, heup (ischias)

ta%pog droog, mager ia^alvco maak dor
1%&V<; M visch iy&voHg H vischrijk
iyrog rtyg voetspoor = Xyvtov fyvevoD H spoor op (ichneumon)
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y,

xu&uoog rein xai}aiom reinig ixxaOuiou) veeg uit

xafraQttdg = xuftuQGtg reiniging xad ant uoj ben rein

xfotp&Q nieuw, ongehoord dyaxatvota vernieuw
y.aivto}

xuraxaivto dood (xaTexctvov)

MtQog gunstig tijdstip, gelegenheid
xatodg gelegeiij gunstig; van vvonden : doodeljjk

xuiat (/.ujrjoj) brand aor %k&va& = fKjy|/]<* H
Y.avar6g

}
xavartxog bijtend, hypocaustum badkamer

y.uDfiu hitte Y./jho^ H brandend nuQxanj H brandstapel

xaxog slecht, kwaad, laf xaxov ongeluk xay.d lijden

v.a-Ma slechtheid, lafheid = »«#$$5$ (H elende)

xaxi^co maak slecht = scheld uit xaxoco mishandel
nuXauog riet > calamus (kalmus)

yahoj roep, noem = xt*7JjaY.oj H XbxX?jfiat heet

riXtjf&tg uitnoodiging tnixXijatg benaming
lyxuXiui rtvi rt verwijt iyy.htjua beschuldiging

'iy^XTjTog opgeroepen l'A-AtjGta volksvergadering

lxK%yataZto ben (spreek) in de volksvergadering

7iao(x/.a)Jio roep te hulp TtQOxaXtta eisch op of daag uit

t) auyY.XijTog (sch fiouXij) de raad, de senaat

iiuoxh'j H toeroep, bevel uuo/lato QxXtco roep toe

y.uh^ (H a) schoon, cdcl, roemrijk

'Aukwg tytt het staat goed ; 111 smnst xuXXt-
T

Yctll-

bijv. xm*%fftQg H r/al).o^
7

zoi schoonheid, pracht

y.allvrto vergoelijk M zet een hooge borst (vgL y.aX-

Xojjvi^uij $i}i)

x&ta'lj xog F huls, vruchtkelk (calix kelk) ; verw. uvrt

xalurrTto

xuXt^ yog F drinkschaal, beker
xaXvTCTto omhul tht oxaXunrco onthul (Apokalypsis)

xttjipto vermoei, lijd, trans arbeid H xty.ptjxa ben vermoeid

/uuaro^ vermoeienis

uAituuTog H onvermoeibaar = uy.u^}
i]rog p

xafinrto buig Yctfmjj kromming xaiuitvhog krom
(v.w,) riet (Cannae) -AavutPj opog staf, riehtsnoer

x/a i-ov — Atcrori' korf xuvtjqtioog korfdraagster

x&veqXoQ. kleinhandelaar, caupo

Aa]c?jXfuo) drijf kleinhandei y.U7Ttj).tTov winkel

xt<7Tyo.> rook Y.aTrvi^u) steek (het) vuur aan

3
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u#itM$ wild zwijn^ everzwijn (vgL caper bok)

-Aaoa p = xuQtj (Gen xg&Trfs) hoofd = Kjfepjpiw (ook berg-

kruin) i^ri ?cr#« H met 't hoofd voorover

XQijStjiPop H hoofddoek, sluier; mnurtinne

zgavog, £dg helm AQtivinp schedel

vccv-xq&qo^ eigl eigenaar van een schip (later hoofd van

een burgerafdeeling te Athene) ; hieruit door va vxXaQQ^

volksetymologisch

;

pavxXvQQ^ kapitein

(vgl. Knoi- en KOQvtft})

KtxoSia cor(d) hart, p xl<*Q, vSjq — xoaSh} H ; ook maag
K&Qkivoi kreeft (kanker) ^aoAiim^a kankergezwel

KU$n6 vrucht (vgi* carpo, herfst) xuQnoofiat trek voordeel,

buit uit

k i i q i
< i v (cicer

t
carina) n oo t sitflEgu£r tq priesteres van

*!Ai$T*fttg K (Karyatide)

caulis stengel ; schaeht H
xHtiui lig, ben neergelegd of gezet (p bij Tt&tjut)

Stdycttftal ttw*; ben Op een of andere wijze gesteld, gestemd
tyxtiiicci rtvt (= iitiv.ztuat) breng in 't nauw
T{>tic>/,ct<LU<t breng in 't nauw of ben er bij, ben vast-

rtt GvfKitpwQP overeenkomst [gehecht aan
Aoiuatxi {*xiu{ty leger) brcng ter ruste, doe inslapen

xouiauftai p leg mij te rusten, slaap in

au\ttj en xoirog H leger amtTijg en naQaxoiTri^ bedgenoot
itkoittQ en naoa-AOtTt^ echtgenoote

xtiqm (st Ato) scheer
;
verniel, verwoest = 'AtQdltto H

'AOVQtvQ barbier xovQtloi* barbicrswinkel

F p weg, pad (vgl. callis)

uko1ou$oz (a cop) begeleider dxoXov&tw volg

Xm (wtlna) H drijf voort (cello) ; trans. en Intrans. land

xtXoitcti H zet aan = xtXtvoj vordcr op
;
bevecl {rtva)

TiuQaxtXevofHXi wek op, Ttvi

KiXyg, wto* renner, renpaard (vgh celer)

> ledig = Ktvtttg H — lon KMwig xiP&tp maak ledig

/iiH'jy^ vnn^ H onderlijfj zijde

Xi'jTij^ prikkelj steek kIvtqqv (voor x£vtqov) prikkcl

AQvTog staak (contus, percontari)

Ktoauoz aardewerk, pot (ceramiek)

xtQaut iv pottcbakker ivt«^tiK(vpottebakkerswij k in Athene
(voornaara stadsgedeelte)
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wQftvrvfu vermeng, alleen van vloeistoffen, bijvr rJQVfjut H
iCAfjtiTo*: ongemeugdj zuiver
/vtf.ui^ menging KQanjQ mengvat (krater)

<*r*^ of ojj hoorn
;
vleugel van een leger (vgl. y.aoa)

QlvMzijwg, oivog (Acc. I) neushoorn, rhmeceros
/AQttirt zeilstang, ra Kgt&g ram

KfQjcwvai bliksem (inslaande) donderkeil

xtgQQSf winstj voordeel xcodatvto wiu
xcQ<)«Xzog winstgevend, op voordeel uit (= tyiloxcQdi}^ sluw)
comp xlodtat' H voordeeliger xiodoGL Vij H sluwheid

^
: hoofd iy/.*{] <t).o^ hersens

'An\«Xatov hoofdzaak
xv*\a H bedroef

p
krenk aor xixafittv benadeelen

•AijSoitat bedroef mij, bekommer mij om, tiv<j$ zorg voor
iemand
Kifituihv vcrzorgerj bescheraer xijStGTt^ verwaute, ver-
zwagerd
xijSog, *qj leed, zorg &MfS$$ H onbekommerd = axijSttrtog

'Atjthruj p vcrzorg, begraaf

bedaaTj betoover Ktffaqffiig H betoovering
Kijnoj tuin

*qi}i$ (cera) was xtjmqv hooigraat
K'fjQV^ Qxog heraut z ijq vmoj v erkon dig

'AtjQvy^a uitvaardiging, bevel tnt'Ai^vAciouat onderhandel
'AijfjrActov herautstaf Dor x&'qvx? hieruit caduceus

Kffiartig P kastj kist clemin xtjitbTtov

Ai ihffja (Aziat. vrw.) luit, cither (gitaar)

xtRctQtQw spcel op de luit AtiJiuuaTQta luitspeelster

- gevaar tTttmvdvvo*: gevaarlijk
AtrSvvtvto loop gevaar (dikwijls van den strijd)

^TQoxivdvvtt'cD ni*6g strijd in de eerste rijen voor iemand
xivltt) (van x/oj H vgl. cieo) beweeg zlvtouai p beweeg mij

bijvr xivvtuxt H mvrrn^ beweging = xivijua (kinematograai)
;cpu.rj; klimop Att. y.LTtib

klojv, ovo^ F en M zuil

/.htCto (/|«) klink
T
schreeuw Khayyi) klank

*lmw (a)m/joj St. -Alato) Att. /.Itxto ween (lijd)

tcAXavTQ*; onbeweend *&mtWp$$ weenen, klagen
xluio (voor kXccG&) breek trans Ia1cco'0i]V intr brak stuk

xh'rdoj (dat xXttfii p) twijg = ///.on\

AAtjita rank (xltjuatu een slingerplant)



yXhw = vX^co, xhjlto H sluit Verbadj xh.to'Td*

i&e/fo ttdog (Acc. nhTt') elavis = xhjii, iboj H
atft^flSes H rocipinnen xla^o^ = vJ.t

t

$oor siot

*eJ.*7irtrj steel x/J rrtji dief = sdo7r£i>y p
x^ottj/ diefstal &&)}'$8fWt wateruurwerk

vJ.^ooj (eigl. brokstuk van xlato) lot

j«A7^0i'o«0fT erfgenaam y.?.t]ooC"/oi landbezttter door 't lot

koldnist v.hjqov/iu burgerkolonie xhjqtico loot, verkrijg door

het lot (Volksetym. vai'yJ.ijoo^ voor °yJ.aqo\ij xoaoog zie

zaocii)

xfcVoj neig, doe leunen, buig xutay.ltrouca p leg mij neer

(jijfes rustbed, sofa (kliniek)

Tuiy.)ji>oj met drie rustbedden ToUhvor triciinium

aanleuning (Grammat; enclitiea)

glooiing van den aardbol, hemelstreek, klimaat

-Aif.ta^j F trap, ladder sd/r^ H cIlvus helling

yltmij H hut, hofstede xXmu^- H leunstoel

s.lrZw spoel p golf, breek W»S H vloed van golven

'AvQTi'io spoeler (klisteer) '/.aTctxlvn{i6g zondvloed

i&im p hoor (vgl. cluens, cliens) vhniu: inclutus beroemd

'Aioj, toj roep. roem trxtaijs beroemd, zvyJ.tta roem

vhito p = v.lffeto P verheerlijk, p /Xhoaat H
Khuo frjg Klio ifXtfrrlw' = kbu'Oi' roemvol

xlqQtoVt oi'og = xhyScov H roep, tijding

xAwftw spin fTTiz/.coftco spin toe, bepaal (als lot)

A/".'Jn> (spinster) een der Parcen

se^jt»5 scheenbeen, kuit Mtfgk} wfojS scheenplaat

kq?2o$ (uit xo
i
ftJ(,oc cavus hol) xoiha buik

y.Qi).aivLO hol uit

xOf^ = p gemeenschappelijk xou'oV gemeente

&$gtfjff gemeenschappelijkj openlijk, in 't belang van den

stanL

ytnroto deel mede aray.OLVouLtat Tin

y.oivtor'ta gemeenschap
yfi'Ktx^. v.oj vleier y,o%ay.^co vlei (rtva)

'AoXcwGia vleierij, oogcndieust

(verw. m. vXuco) verminkt [ymIo^ uup; afgebroken slag.

xola^to eigl. knot af, bedwing, gewl. tuchtig [II. 0)

v.olmjvijj tuchtmeester dmluoia tuchteloosheid

y.oXoifio verminky onderdruk
xajlrto hinder ro v.ioLroif hindernis
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xolnog boezem, buil, zeeboezem
y.oltoro^ heuvel = xohbvtj p (vgL collis)

y.ouko H draag zorg voor W0£& verzorg, pas op, gelcid M
draag weg, krijg terug p v.oai^ouat vaar, reis

mmfiy verzorging, verpleging v,oati)f
f
geheel cn al

xopy > coma hoofdhaar ; loof

tTTTtQxouoft als een paardenstaart H methoog loof

youaco draag lang haar y.optjriji staartster, komeet

nifwtibg geraas, gerammel = praterij
f
trotschheid

Htipyfe opgesierd, sierlijk, geestig

xonj = v.oriu stof v.onuu) bestrijk met kalk (vgl. cinis)

yji}'{('> H jaa^ stol op uvmi'Iti zonder strijd, zonder moeite

'AoinDQTu- $$jrv.tm en y.ort'iuh^ stofwolk

y.onnoi F mest, vuilnis ; H mestvaalt, binnenplaats voor 't vee
v.o-jno houw, stoot jfrS.TOn afgematheid, vermoeidheid

h.AOTTTto houw om (jBjefc boom) ttq^mm maak voortgang

anonrmij het afwerpen van een vokaal ovyxom'j het samen-

treffen (van twee consonanten) vandaar uitstooting eener

tusschenstaande vokaal

'Aiititta (afgeslagen) stuk
?
zinsdeel

•/.oufio^ het zich slaan als teeken van droefheid, vandaar

treurzang; wrisselzang tusscheu koor en toeschouwer

yj>„ut. cc/.o^ raaf anuyi- xooav.u* loop naar den drominel

;

vandaar tTAonav.iZto verwensch vgl. -Aootbvtj H cornix kraai

^nr.n, verzadiging, walging

xQotvpyiiti verzadig wxfiofrrro^ onverzadelijk

v&qs F helm (verw. m. v.aQu) mqtfmm bewTapen, rust uit

i 77 aro v.

o

g i
it r) g H wragen str

i
jder

vini vq/tj top voovrfutoj aanvoerder (in het koor)

mtftiQS orde, "t betamelijke sieraad
;
wereldorde, heelal

tifajito^ bescheiden, ordelijk

xotjuko orden, voer aan ;
versier

xoGotjvjo H rcgelaar, gebieder kunst van op-

schikken

y.urvhj nap, schaal ; als maat ^ 4 Liter (0.274)

vMTvXijtioiv 6vo$ F napje, tepel (botan !)

xoDqo$ H edelknaap, jongeling, zoon jflifa v.ovoot de Zeus-

zonen (Dioskuren) Kastor en Polluks

xovq'ij H Att. y.wji] p xoou meisje; eigenn. Koot- (Cora) ==

F
kersephone Mpgi$W$ H jeugdig, echtelijk

vofiiloj beuzel, liefkoos rnoxQqtrSTiv.iiV deminutivum
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fjii-xovgog (voor oxoQffos vgL curro) helper, bondgenoot,
huurling

t7TiXot !Q£OJ help (vgL fiot}&Ha) tmxovniu hulp
InUouQyiioi hulpmiddel, voorbehoedmiddel

xoDqag licht (levis) xQvcplCm hef in de boogte (levo)

xq&Zw krijsch, schreeuw xfxouyu schreeuw luid

uvrAoayov gilde xoavyf
t
geschreeuw

EOg = xaoTtig H sterkte, overmacht, overwlnnmg
&&& (xaTu) Kocxro^ uit alle macht
tyxQaTffe (compos) beheerschend tyxQartia matigheid
(t-AoaTi)ft (impotens) axQaru-oe onniarigheid
Srjuozg&Tia volksregeering &&i&mty&tt& regeering der
tii^toAQaTloftai leef onder volksregeering [besten

aqutho Ttvng heb macht over iemand xoaTko ti grijp, houd
tJTi/MUTlto heb of krijg de overhand [vast

xoaTatog H machtig = xQctTtU H comp. xoetmtov sterker,

Sup xoaTtGToc = xaoTiarog H xaoTa zeer [beter
xqutvvoj versterk, beveilig; p ben sterk

xoaTtoog = H&QTfQO? sterk xaoTtoko houd uit

AotQTuncc standvastigheid (vgl. lyxoaTtta)

iTttyxoartov algeineene strrjd, worstel- en vuistgeveeht
TtctyAoaTtuQzjj*; (van °aZto) worstelaar, vuistvechter

aTog of tog vleesch, pl vleesehstukken, vieesch ^
xQtuuvvvfJLi hang op '/.oiuuftat hang

xQijttvog helling, verhevenheid xnijaioofit^ afhellend

^ bron = xQdvv6$ H wel

-AQiyitL, Wog > crepida mansschoen, halfhooge laars, grondslag
xqi&v gerst, gew. pL xiol$ai = xm H

xQL\Ttvog van gerst oivog xoidtvog bier

xouho scheid, onderscheid, zoek uit ; verklaar, oordeel
;

breng
voor het gerecht (r/rcc ftavuvQv (vgh cerno, discrimen)
xgioig beslissing avaxQto-u onderzoeking
xotTr^ rechter, beoordeelaar xQiTyQtot* kenteeken
dltxQipyg zonnewarmte) zonneklaar

uji oAoifouui M en P antwoord amtXQtmg antwoord
TTQQ'Aoivm geef de voorkeur tfvyxnivo) vergelijk

v7ToxQiyo
t

uat antwoord, stel voor. speel (een rol)

V7rQXQtTi}$ tooncelspeler (laat huichelaar)

xqovq^ klappend gedruisch xqotho sla tegen elkaar

avyxQOTtto pomp in

xooVuj stoot, klop {OtfQav)
; sla toe

1

39

Ttov^ivav xQOvtvxfca liet schip achteruit roeien

uvaxoovatg stoot, schok
;
opsiag van het vers (anakrusis)

TTaQaxQovw en °o/<«« stoot ter zijde, bedrieg

#QWg to* koude, vorst (St. xot^ vgl. crusta)

KQVtQtk ijskoud XQV'Tallo^ ijs

verberg xovq\atoj
}
xotkpog, xovTTTudtog H heimelijk adv

xoi'iiStjV = XQ\u$ct
t xQvyfj, xQi't^ami

ua* DM verwerf xi'ATijum bezit

KTijatg verwerving, bezit xTf^ia bezit(ting)

xTlj vog
7 toff bezit, gew. stuk vee ; p slaaf

(siTf«p) xTzara H have Jtrt«^« verwrerf

'ATtQta eerbewijzen aan de dooden 'AT*o[*]i±o> H begraai

^rriro dood gew. ^om^vm; als P dient rmo^'^Jfw

bijvr djTOXTtvpvut, ^xTftvvut aor H
«r(Cw sticht, bevolk met colonisten xTtGtg vestiging xnrrr^

stichter

^n'TTr^- kraken, geraas xtuttho dreun^ donder

btfuv'W of 8|i«i'<S£ lazuursteen lapis lazuli ;
blauwe kleur,

blauw vloeispaat, blauwe korenbloem (cyanus)

xvttvtog zwartblauw, zwartachtig ; ln smsL daarvoor xvuw-

QVaw > guberno stnur xvp^QvyT^ stuurman

xv3t<fT&w (vgl t xvrtToj) val met J

t hoofd voorover, wrerp mij

achterover

xv^t(jTt]Tj}o H buitelaar, goochelaar ; duiker

l > cubus dobbebteen xv^f^w dobbel, waag
xrxhu cirkel, omtrek

;
ring, rmgmuur; rad (vgl. circus)

xvx'ko) in een kringj rondom ai Kvxludfg vijffo* de Cy-

claden om Delos
xvxhog = icjjH^/Gfk; = jcw^A^? kringvormig

rijd op raderen, draai M draai mij, rol

i'Axv'/lt^ia uitroltoestel in het theater

xvxXoto omgeef in een kring, omsingel

x; -avo* > cycnus zwaan
xvXfoSw en xvhvftko w-entel, rol trans P (xalv) intr

xvltvdQog wals, rol, cylinder

xvua golfje, golf •AVuatvoi golf

Kvvtw ku^ (^// o"tt) irQOffwvvm vereer door te v.oefc te vallen

MTttw buk mij xexvq>tx ben gebukt xvyo^ gebukt

xiWartref aan (pAVQtia H) p met Part zooals Tvyyavo) ook

= ben
xvQiia H vondst, buit
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io^ maehfc, beslissing hvqooj bekrachtig

wftyiog geldig (tgst. azvoag) gerechtigd
i) xipfu (tx/.Xr}iitu) de regelaiatige volksvergadering
Subst xUQtog heer, opperhoofd KVQtziiw ben meester

Hvmp t)p&§ hond meest F xvvtog van den hond
a y.vrttj (xvvfj) hondsvel; H storrnkap^ helm

xi'iriMg hondsch KUpMoi cjnici xvrTtQog H gemeener
WPIfffe (-ayog) gewl. ^hondengeleider" = jager

Kvvt]Y£Ttxri het jagen zvryyiGtov jacht
xtox vto snik

t
jammer, bewcen

scttjzcrfic weeklacht; K. Cocytus, Jammerrivier
'AthAur Iid, bijz, voet, been; laat zindeel (vandaar Colon)
y.vtiu; dorp xto

l

uaQj[t;>: dorpsschout
Hthu o _ fe

e

s toptocht, vroo 1 ij ke troe p xtouaCtv zwerf vro olijkrond
i-yztoutoi' Ioflied (bij mduoi ter inhaling van een overwin-
naar gezongen) tyxojuiatut prifs

zauajtihj (uotdt'i^, ttfim) aeteur in blijspei

x'jtfuoSia > comoedta blijspel itatucodtto bespot
KtotuAik1 blijspeldiehter to xlohixov het schertsende

xtoTijj (vgb capulus) greep, handvat van zwaard of roei-

*&$$S stomp, stom, doof [spaan, roeiriem

X

iia&i steen XutvQQ van steen Xarouia (riuvto) steengroeve
Xtrto steenig vrbadj XtvGuog

Xuyyuvoj krijg door 't lot, ontvang X<> dixyv riW breng een
aanklacht in tegen iem, Xa^, to^ lot ^Luywu (loting)

een der Parcen
laywg (6 (Att. Decl.) (Xay-ojg oor?) haas
Xuyo^ snapachtig XaXta gebabbel (vgL Lalage)

XaXtto babbel XdXfjuu gebabbel
XijQtu bijz. pL XfjQot grappen, gezwets Xtjoitu bazel

X aufiuvco^ n eem , 0 n £vang
Xaufiavouut (iivTi'AQ, tTrtX^) rtrt'K\ vat aan, grijp (ook act.)

un-o/.aurjurto krijg tcnig, scheid af

'AUTaXaupuvaj houd vast, grijp aan, bezet; tref aan (met
titTaXuuilttrcQ Tivog neem deel aan iets [Part.

&7t6%a$$&ym neem op ; neem het woord, antwToord ; neem
uin, ge]oof ~ vTzuXtiya koester de meening
"v'iXuufjuvto nccrn gevangen ; Intr. sta bij GvXXt

t fifop> in

"t kort

4i

Xufij) greep vvXX&fii} syllabe iayoXa^Or ondernemer

evXafiyg voorzichtig thXttfaa voorzichtigheid

tvXa^iouut ben op mijn hoede (tirw.-) /n

Xijuutc inkomsten, voordeei TrQoXqipi*; het vooruitnemen

(prolepsis)

Xaujtoj (vgl. limpidus) licht Xafijra^ fakkel XavrryQ luchter

mfim^6g glanzend, gezien luurrQoTtjj glans

XuruiJurt-j Tira ben in veiligheid voor iemand = XeXij&u

Bijvr X/j&o) ; ).urty<tr>>> 'jtowjv doe ongemerkt
Xa&na adv + heimelijk adj, kaO'Qaioj

Xavftuvo{iaL (gewl. im^ &-) vergeet === Xy&ouat p
Xtj&tj vergeteiheid = X^jtu en Xtjtsuotsvvtj p
&XaGroj H niet te overkomen, onverdragetijk, goddeloos

uXt<c> rv){i wTaakgcest
;
misdadiger

aX?i$ijg (onverholen) waar aXtj&eta waarheid
aXijiy-irM spreek dc waarheid aXtjfruu^ waarlieidslieven

J

;

wTerkelijk

ldt£ adv. met den hiel, met den voet (vgl. EngL leg been)

7rv$ xul Xa§ met handen en voeten

%m$j%w sla achteruit (ttqo? xhrQov sla tegen den prikkel)

}.uo: — Xnog volk, dikwijls in eigennamen MeviXuo* —
MtrtXfojj van een te veronderstellen Xtjtron ; XnTovQyog

fioyav) voor
J

t volk werkend
XtiTovfjyia geldelijke opbrengst voor den staat (kosten

voor koor etc)

XHTovQyito bestrijd de staatskosLr i

XdToig tog knecht XuToeito dien XaTotia dienstbaarhcid

HotoXoXarotia idolatrie, afgodendienst

ano-Xuvuj geniet rt xtvog

Xunti^ voor (Xuftoo:) H lekker^ goedsmakeud
;
vgL Xmtov

Xiyto i) verzamel tsvXXiyto colligo aor P iXtyqv

GvXXoyji collectie nrJ.Xoyo: vergadering

iytXoyf'j keuze e-s.Xt/.cr/.og eklectisch

2) zeg; = i-Qt'K :Xt$a — tUov, aor P tXiy&tjv

Xiyto rt zeg iets wat juist is, heb gelijk

ii\ uaXtb*;, dQd'w^y Xiyto heb gelijk

y.u-Mog (xaxa) Xtyto nva smaad iemand = xaxoXoyito

ii£(g uitdrukking Xch/.or (-itdXiov) woordenboek

^iuXhyouat DP spreek met iemand, m }

t alg. spreek

StaXtxTo^ {cpojvij) F dialect dtaXoyoj gesprek

Xnyoj woord, rede, zin, gedachte
;
grond; berekening
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Xoyov dtdovctt het woord geven aan ; of rekenschap geven
(Xuyov vTTtyup) Xoym in n-aam

$\oyog ongegrond, onverstandig tvXoya^ juist

ajroXoyog vertelling (AXxivov rhroXoyot = fabels)

diroXoytoitat verdedig mij uiroXoyia verdediging
yazuloyo^ optelling (cataloog)

Vblnom. in smsL -Xoyo^ verzamelend of sprekend; vandaar
cvXoytQ) roem ouaXoyko stem overeen
OLtoXoyit€ overeenstemming oftoh'tyyitct concessie

Xoytuo^ = iXXt'r/utog (iv h'r/to) bekend, beroemd
7*Qyi£oj*m overleg

T
bereken Xoywp&g berekening

XoyttSTijg berekenaar, ambtenaar der fmancicn
v7T(t).oyi^ofiai breng in rekeningj houd rekening met

Xna buit = Xnk H ayehiy H buitmaakster (Athene)
liylttTho (itm4gf

tXavvoi) maak buit, plunder
Xijttouat maak buit, plunder Xr

{
$T?}^ = H roover

druppel, pleng Xotfit] drankoffer libatio

Xt-tumv
} &pQZ weide (verw. met Xtut;r)

Xnag levis glad hnmpw H = Xtaitm maak glad
limtm verlaat P Xdiroaat biijf achter of over

hnOTa^top = %moTtt§la (htir 0
) deserteeren

Xotmu overig ro Xot^rov. rov i.mxou in
7

t vervolg

ttixoof ftTrttXti.to} met inf. of toD 't scheelt weinig of

Stahtmto laat Lusschenruimte^ intr. ben verwijderd
txXfirroy verlaat, vemiim 6 t}Xio^ ixXc-iyret de zon verduistert

(vandaar 'zxletv/* celips)

tTtkHTTO) deficio houd op voor rtvu TraoaXtiiTto laat ter

zijde, sla over
VTTokfriiiio laat achter, vermaak P vxohLtottut blijf achler
Xt tm schil af XtnToz dun, klein Mmt$ schub (lepidoptera)

- •

'

,
hal- vcrgadering, onderhoud

&$oMwplS (? Ktf^f H genoeg) zwetser
Uvno§ liehtend, wit (vgl. lucere) Uvxatv oy maak wit

%&uaa:w (uit Isvxjoi) p beschouw (kijk)

liyrog (Xi%vov p) Hcht, luchter Avxla lichtland

Av*ttac — AttoVUov Avy.uav > Lyceum, een gymnasium
W Xt% leg; hiervan lh.ro H = tXl^aTQ legde zich

/Jyo?. tog leger = Xtxvpov iectus bed p huwelijk
h'ryag eignl, leger ahoya^ bedgenoote Xoyo? hinderlaag, af-

deeling voetvolk, troep
hiyuyt^ aanvoerder der lochos Xoyirv^ kameraad
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Xoyato H Hg Vtt hinderlaag rtvd beloer

; Qptog leeuw = Xig H Xtatva leeuwin

r houd op aXrjxToz (aXXijxTafs H) onophoudelij k

xazuhfag het ophouden orr/o^ xarahftTi'Aik' catalectisch

vers (waarbij in den laatsten voet een of meer letter-

grepen ontbreken) tgst axaTultjxrntQg acatalectisch

IJ&p adv. zeer, al te zeer xui Itav zeer zeker

'hftot M en F steen Xt&tvog van steen

hui'iv, emg haven, bocht Itpvij meer, vijver

/jftL- honger povilytia geeuwhonger XoqtQZ pest

Mmp linnen, vlas
;
snoer

t
draad (lijn) linnengoed

\V h i hi t kleven vgl. &Ulq>& zalf

%twa H adv. vet ro Xhro^ H het vet

Jb-jm&Q/fe glanzeud, rijkelijk haaot^ (eigenh kleverig) vol-

hardend; rijkelijk hiraotto verzoek met volharding

htTo* effen, eenvoudig (verw. met 'M&g glad)

hzuvv^ eenvoudigheid (figuur, waardoor men minder

zegt dan men bedoelt niet slecht = zeer goed)

loyyji speerpunt, speer vgh lancea

h,iii>oru- schimpcnd Xot^oofio nva smaad = M xivt

h&L scheef, schuin (loxodrome) Aa^iau bijnaam van

Apollo

lorto lavo wasch
(
baad aor Xowmt (Xof o) H

Xoutqov uifc Xoitqov (voor lof(Toor) H bad

h'uiu. bals, nek; helmbos H y^io^ heuvel

Xityok (vgl. lugeo) treurig, ellendig = Uvyalm H
Xvaoj lupus wolf; volksctymologie met^ St. hf* lucere

(z, /Ui'x^) vermengd ; vandaar AjtoXXoiv Avxhqg ==

Xvxijyivig (in
f

t licht geboren) H tot /.vxgxtovoj (wolfs-

dooder) gemaakt
Xviu< vuil (vgL lutum en lustrum) Xvpcdvopat raaak vuil,

beschimp, mishandel Xvtnj beschimping

f.\ t
?j

leedj smart, kommer Xvjriw bedroef, krenk

XvTTHjuai P bedroef mij, treur, ben verontwaardigd

hvjrr^ouj smartelijk, moeilijk Xvtto* treurig, ellendig

Xtioa Uer, luit XvQixac lyrische dichter

wocde (hondsdolheid) Xvmatvto = ben woedend

Xrto (so-luo) rnaak los, bevrijd Xvnt; losmaking, bevrijding

in smst. 'XvQt- (z. rlXo^), Xva-

aXvr^ onoplosbaar lm$$m P bevrijdend Xvtoa pl.

losgeld
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xaralvio hef op, schaf ai, doe vallen, intr. span uit =
neeni mijn intrek

).tit)jiij schimp, smaad, nadeel XiofiuQuut mishandel
luKot' uit Itoiwv H beter, sup. hporo^

W pix. = ftu/j uai' ftpct grondbeteekenis ; naar den geesf
ontroerd zijn

a) ftdouat, mhuat p tracht = pf tUftovu H (vgl. memini)
fttttutuv, fuuaitcu part utuutoj begeerig
fiutftdco H streef heftig, woed

«rzt>it«r<^ zich zelf bewegend, (automaat)
utto toO ai rtiudrov van zelf

pyTtg H beleid tit
{
rt<<<». duuai. ptjvioffflt H verzin

fvijTUTu berader (Zevg) ayy.v).Qfn}T?jq H kromme wegen
verzinnend, geslepen = doiouTjTig H

I ) 'fiiottvo
t
u (xi raas i 1 fftijva ben razend aor £,« w *> jy^

futvr/ji4 dol ftaviu razernij ififtmtj(j$ woedend
ftfy&t&jB zwervende Bachhante, Maenade

ftdvTt^ (een in geestvervoering zijnde ziener) ftuvxr/.tj —
uuvroovvt} H zienerskunst
fiaj'Tct-to voorspel uavrtia voorspelling

ftnvTtlav orakel ,(plaats) of = fidvT&vjtu orakel (spreuk)

$rifm$j toog H = utjpj&fibg H wrok van itijpioj H wrok
c) fttfivijaxo) {ttvu-

y
bno-) moneo herinner

fuuvijaxouat herinner mij fthtvtjuut memini
tui'ijiiihjr ik was indachtig, maakte melding van
Bijvr uvuutat H gedenk Vgl. uvuouut H dmg naar de
hand van
pvijfii}, uvditptjatg herinnering, denken aan = uvtia,

ftVfjGTtg (ttvttcirt.-) p
tti'ijtta = nrtjiulov gedenkteeken vTrbuvtjtiu aandenken

'0W^§ gedachtig fipijuovtxiif geheugenkunst (mnemotechniek)
{tvrjuovtrco heb in het geheugen, vermeld
tkiTQfivruinvtvuurct memorabilia (Xen.)

uuvtjftQvlw vergeet = dftvijaTko (van uuvijaro:) vergeef
dfiryrtrut vergifTenis (amnestie)

d) ufrog tog zin, moed, kracht, toorn (vgl. mens)
tvutvi;*: welwillend dvaiuvt^ vijandig gezind, H vijand
tvuwtia wehvillendheid Svaftivnu vijandschap
Eviifvu)^^ dc wehvillenden euphemistiscli = de furien
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vmoiuvi)g en imeofuvmv H overmachtig
(titi-vijvoj H krachteloos

tuvtaivo) H verlang {tuvoivuto) of ben vertoornd

tt&xuQ = uayJmto* gelukzal ig uaxaoiuo prijs gelukkig

uUXotig lang
t
hoog, groot (makrokosmos) ftuxoto verreweg

utt/M<x adv ver ftuxodv (scl oSbv) ver weg; langen tijd

fti'y/o^, 'bo^ lengte, grootte fttjxtaTOg = ftuy.nbraroj

tti!Y,vv(o rek uit

ua/.a zeer ftdU.ov meer na/.htv fii ol liever. veeleer

Q$8lv fiaXXov volstrekt niet meer, evenmin
ttuhdTa (als antw.) zeker, ja iv toI^ fi#Xto~Ta geheel

bxjzonder

uakftxiu = ftah&axog (vgl. mollis en mild) week, zacht, slap

it«)jy,rr(o cn nttK&dGtito maak week
r
troost

u«v$ui>(Q trans (vgl. meditari) leer, zie in (langere St ita&

uit fta — fuv)

rt uaOtov wat valt u in dat, = waarom?
ua&tjToQ leerbaar fta&ijrj^ leerling pM$toj&.tf het leeren

n&$'?jpa Le.er^ leerstof fid&:fj$&#tu kennissen (nial.heiria:. i*..a)

dftaO'Vii onwetend dfiaftiu onwetendheid
TToautjO-t]^ vooruitdenkend, voorbedacht = noouyO-evg

i n>,tt v fy&Q$tut ben bezorgd jrooui; &mcc voorbedachtzaamhc i

d

Muitutiuo (vgl. mors en (ioorog H) doe verdwijnen, vernietig

ttuttctivQuat kwijn weg (laat) fiaomfio^ verval

ftdovaoOat H strijden (elkander vernietigen)

itOfs, uQ o Q (
VV ( ' fo) ge tuige ==

f
tdur vo t) g H f

tao r t:

o

t ) ge t u
i

g

ftctorvooftat roep als getuige aan ftuQTVQtov getuigenis

(marteling)

udtifia) kneed (masseeren) W \tay udyfta taaie massa
tiu'ltt of ftu^a gekneed deeg, gerstenbrood ; hiervan LaL

udyttoog kok [massa deegklomp, massa

ndariX zweep = ftdavi^ H (vgL uuutfiat, H fftuaadTo)

ituoTv^to U±oj) en {tanrinj H = uccftTr/ow sla met de zweep

uaaroj F ==? ^ift^ H vrouwenborst, tepel ; verhevenhetd

tiuTtjv (van ii^ry; p, fiuvitj H onbezonnenheid) adv op goed

geluk af
T
te vergeefs itaTutog nietig, dwaas

u&%a(im {uttytouui H) strijd ftdytj strijd vuvttctytu zeeslag

jitdpftog strijdbaar ftuyutou zwaard

duuyog == uttd'y?jTog onbedwingbaar dtutyzi — dfutyrjri

zonder stnjd Trobuuyoj voorstrijder (in) I4lrt
t y}j Iloouuyog

op den acropolis)



avfifiayog bondgenoot avuuuyko ben bondgenoot av{.t[Utyiu

bondgenootschap

,
groot adv fttyu zeer utyaho^

{ttyt&og, tog -grootte utyaht^o maak groot, roem
tityatoo/ H vind te groot, misgun (Megera: een der furien)

niyizijoi* H groote zaal, mannenzaal

tdxtv wijn (honingdrank) utd-voi ben dronken
fjttftvQMttttit P word dronken «Ah> dronkenschap

uuyvDpt (ttr/i t jtt) vermeng =ut(ty(o (voor uiyaxto vgl. misceo)

P ttiiytn r tt«t
?

iTTtttettffuat vtn ga om met
<Eci£*v (jttigic) menging, vermenging
ptl^S)jP adv = ijrtut^ H door elkander

atiiyi^ rein uatt/.Ti^ (van P) zonder omgang
uuttzia ongezelligheid tntut&ct verkeer (ook met t)

pti^&toiM j^ng mensch fttttfU'Auot)^ jongensachtig

tiklu^* Ktvct, uv zwart, donker, duister^ schrikkelijk

uthtivw maak zwart
, nrjt het gaat mij ter harte (rn oc)

;
persoonl. /<c7tn H

t7Tifu)^t)t}uui Ttvog zorg voor iemand
fe^Utj^jg zorgzaam t-rnttAttu voorzorg uut).)}^ nalatig

ufdhiu nalatigheid uiu'/Joj verwaarloos

furaulhi het berouwt utvafithmui heb bero'uw atraftifata

uiXdzfj zorgj poging u*A*z:wu> leg mij toe op [berouw
uiltrtjuu oefening, studic (tt//.t<%jttu H zorg, bij uthtiaivto}

ftth, irrjt' honing uthy,ntjTQv (St. xc^irrrut (honing-

mengse] ptXttfmfe H honingzoet = fi§-%&p#wv H
rf,:/r i(jiy« bij (naam Melitta)

utlho sta op 't punt, wil, ben verplicht (moet), kan

;

dikwijls = talm
jt) i.ttkhn'. tu ut/J.ovTa de toekomst

uthtj. <og lid ; lied uthy.og melisch, zangerig

i-un(:/.t'^ harmonisch, taktvol

Trhiutuhjg {nh)v) buiten maat en melodie t
foutief

TtXiiuutlko bega fouten, nhjuuthta verkeerdheid

utitq-.nuut berisp, Ttvit en rtvi
:
wegens iets tivuj

u$ptyit$ = blaam
utvoj maneo blijf

y
wacht

;
bijvr uiuvto H

jtti'tJTTuhun^ en irtityuitutj^ H strijdbaar

iuutvoj tivi houd uit bij iets
;

blijf trouw
r.inutrto Tt wacht af vTroutvto houd uit, verdraag

unvtj het verbiijven u6plfiOQ blijvend, standvastig

4 7

W ttt>' zin
t
merk (vgl. ftanTt\; en memor)

uHttuiu p zorg ptotuvafj) zorgi bedenk
tttt}ftt}t.iog H gedenkwaardig utmttjoi^tii H overleg

W h*q Praes fttinofiat (zeldz.) verwerf voor mij aandeel

Pf ittftona H ben deelachtig utttodto H beroof
uuunrui het is beschikt -t) *iuunu(v?j noodlot

t-tfQO^, tog deelj aandeel f**gfe gedeelte utnito) deel

(ttr^a afdeeling, een legerafdeeiingj bij de Spartanen
(iiigois toebeschikt deel, noodlot, vooral doodslot (vgl, mors)

$ftttono^ H niet deelachtig = S^tf^o^a&j fit'rtauufinog en
•Aauuttijtij; (vpor z«r«urj{JOs') H ongelukkig

tiootuV; deei, lid Gvuuntttu belastingsklas

ftjS^&tft&g H beschikt (vgl. fatalis) tinntrr tiov -f/ft&Q H doodsdag
;
—

" ouder utaaog (uit
(

u*fJy'u^) medius midden
;
middelmatig

fiitJoif het midden uf*rdw vorm het midden
^etr^/^(?) H adv tusschen (ru'fL)

(fatJTQg voi utarttoy vcrvnl

«fr«St adv daartusschen utTu^v Xtyotv midden in het spreken
rntn' maat, versmaat utTQto^ matig, maathoudend, braaf

utTutoj meet utrnjjTy^ schepel (40 iiter)

TohttTotts (ciTtyj^) trimeter (drle tttTtju = 6 rroSt^ [jamb

en troch])

«7

f

\u toos evenmatig a t'uu tTo ifc evenm aat

malnm appel (homoniem bij H: klein vee)

utjV mensis maand mjvij p maan (W ut meten vgl, iut.qov)

i tit tujviu (ait vtott.t'") nieuwe maan
ftt;i nt) wljs aan, uyvuTij^ aanbrenger, verrader

,
- dij

T
henp iujuiu H schenkelstukken, -beenderen

moeder, fttjTQod'iv van de moeder
pjTntbf}^ nioederiijk, utjrnvtm stiefmoeder

machina hulpmiddel, kunstgreep, list

uij/ttvuouat vervaardig kunstig; verzin, bewt rk

aui/yuvog die niets kan doen, of tegen wien niets te doen

is, radeloos of onoverwinbaar
;
onmogelijk

uiuyyuvtto ben in verlegenhcid

utuivw bezoedel utuauu bezoedeling, gruwel uiaonj onrein,

snood
ut/.tu^ en aucAoog klein comp fttuop minor geringer utu>v>

minuo verminder
ftipvw = fttvvltw H verminder infcr kwijn weg

tiivn>&t< H adv korten tijd tttvvvOutiu^ H kortlevend
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uTfWQ tooneelspeler, ook een soort tooneelspel, de mimus
lUuioftat DM boots na

/tfadVv loon, soldij, betaling

pip$6y&§og buurling fttaO'oopooia Ioondienst

pujftuQviw (van *ui<fu
x
-aorvftai) dien om loon, ben in huur

genomen, ben veil

besteed aan, verhuur fu<5$'oofuxt neem in dienst

fdaog, wg haat '$^-P$Q^$g menschenhater

f*v& (semit) > mina mina = ioo drachmen 60 mina's is

t talent

u&yog H = uoyftog moeite, beslommering ftoytq — ftoh^

adv met moeite, nauwelijks ftoytw — ftoy&tto sloof mij

af
7
breng tot stand

ftoyzpoi = uoy&ijaog moeilijk, ellendig, erbarmelijk

fioyjyijiua slcchtheid (zedelijk)

ftofoir aor (Ind, tuolor) p konien, gaan Praes. ffit&mm

vour <(}*i?j°) Perf fu
k
ufihoy.a H

ayyjuohiu H nabijkomend, nabij

avTotioXog overlooper uvtouoM<o loop over

fi&Xvftdog (Iberisch vrw.) lood ttoh'tiduipu looden kogel (molub-

(iAnqs Ion /totVo^ (uit uorfoj) alleen [deen waterlood)

uoror slechts 116pop ov tantum non = bijna

uoi'ow zonder af trans P intrans

ftarayfj slechts op een wijze (vgl. ^oray/tg waarvan mo-

nachus monnik)
fxopaq eenheid (monade) uopijoijg (W do) enkelvoudig

fioola he ilige o 1 ij fb0om (vandaar z00gen aam d Morea gen0 em d)

Ztvg uoyiog de beschermer van de heil. olijfboomen

00$ gestalte ftaojiuo vorm fikTauoQ<jno<jt^ gedaanteverwis-

i<uoi_n\ 03 vormeloos, leelijk [seling

f*fo%og eigl. spruit (00 k van menschen) gewb kalf (muscus)

MoPaa (bij fittpihww of in plaats van ftorrja bergvrouw ?) muze
yarotzn^ bij de muzen thuisbehoorend uovBtxy muzenkunst

(dichtkunst)

fylipvGzTQp muzentempel (museum) (utor\iaj onbeschaafd
ttoylog hefboom, grendel
tivMto ben vochtig, vermolm, ga in ontbinding over

uvSnog (gloeiende) metaalklomp
ftfl&os woord, vertelling, sage ft-v&tbHyg sprookjesachtig

uvftitnuu H spreck Truotturttltnuti spreek toe
7
troost

TE&ifUftviyict — naoaftulhop troost
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uvfroXoyai sagenverreller fivOoloyla mythologie

Stafiv&oXayioj vertel fabels ; kout

uiiff vlieg 'Avpauna H hondsvlieg, uitwerpsel

u v a> ift ,
co .tog paardenv 1ieg , van daar prikkel, spoor (vgl . uV&

)

urlii mola molen

fLjfyloq oneindig veel, als telwoord u&Qim (accus!) tienduizend

Jlvotag myriade, een tienduizendtal

fiijQptjijij vtoq mier (Myrmidoniers)

uitjor balsem, zalf (urnott sap der myrte bij 't volgd.)

UVOT04 (semit. vr. w.) F myrtenstruik ftvoroy mirtebes

fiyo&tp'ti ==
t
uv Qt>it !

<tj myrteutwijg, myrtcnboom

n/-v, v$® mus, muis f.tvwp, cjro,: spier

jivyj^ het binnenstej hoek
<tr<o sluit de oogen (knip met de oogen) of den mond

pi>QTtfi de in de geheimen (tu tivaT^otu) ingewrjden (die

mond en oogen moet sluiten) vgk neomist

f
m&wst

6

mystisch ,
geheimzinnig

ftvko wijd in «
(

ui'//ro^ oningewijde

uixoiu. omo$ bijziende (die de oogen toeknijpt)

fey&iria bijziendheid (ftmoxp paardenvlieg z. uma)

taottOi: berisping ^toyfilouat blaam aftvutop H onberispelijk

.uaooj of (MQjfe stompzinnig, dwaas

v

paito (uit ruajw) H woon = vauTuw H (van ^ratlTijq)

vuig Att. <o tempel {eignl. woning)

itupg navis F schip lon. ^/y, njih* H nwmrAot scheeps-

huizen
2*£tooiop scheepswerf (van ri—<oo6j scheepswachter (vgl.

&rf>t.oong gqcuo) rarog p — pr;to® blj het schip behoorend

va$&QVp$ admiraal rarayta zie ayrrut tyudwq.QOg z. xctqa

vavrr^' schipper pavrt'Ao^ het zeewezen betreffend

puvxtAor vloot pavvtkog schipper puvxtXloftai zeil

• > stroom (= lat. nare) ^«^1« p bron

vatag — vijta^ (rrjig) H najade bronnimf

yl& = n)yto H zwem f. rtvaouaL

L\tXOJ, £0$ tWISt PttXtO) tWlSt ((ftXoPH'AiW Z. VMlj)

pwq&q dood, lijk = yiw>Q H vt-AVta doodenrijk

viptm verdeel, deel toe ; heb b bezit, regeer
; p houd voor

iets = pauc±m M vi^ouat neem in gebruik, geniet ; weid

(van 't vee, daarbij van den herder aet)

4
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vouij verdeeling; weide = vouog district

vouttk herder vauetUo weid vouctQ rondtrekkende henkr
nomade (Nouadttf = Numidae)

p&$6$ gebruik, wet itfXQavoitoQ onwettig

ypnqi] TvaQtxvatuotf aanklacht wegens onwettighcden

^ctQCtvoiiut = ccvqlucc onwettigheid

Tuouvuuho hq tivcc misdrijf iets tegen iemand
«rrtu'Oung zelfstandig avTovouia zelfstandigheid

vouLuoj gebruikelijk, wrettig vmuucc voorrecht

ruuf'uo heb in gebruik, ben gewoon \ houd ervoor, geloof

vfitficiuu gebruik ; mtmt (numismatiek)

Als act. Vblnom. in smst. -vouog besturend ,(p w^eidend)

&yQgUp6ftQS marktmeester 'aX?iqov6}io? erfgenaam
oixovouo^ huisbestuurder °vouiu huisbestuur °

t

uho beheer

orwouog p gezel, gezellin (echtgenoote)

rtouato H deel uit, handhaaf. bestuur

pigtfgtg uitdeeling, dan wrevel over onrecht ; vandaar

JYtuttftg wraakgodin ; daarvan vtiutsi^otutt H = vtLua(a)ua}

(uit VfiuGicto)) H, ook p: ben verontwaardigdj vertoornd

v rutiHTT] vog weerz inwekkend
vioc (vtjrog) novus jong> teer vto^un.' nieuw, ongehoord

vHOTtoiCco voer iets nieuws in
t
kom in opstand vtoTjjg jeugd

vtaviag jongeling, demin Ptcxvhm^ jonge mensch
ptuvrAug jeugdtg, driest vHtritvoiiat gedraag mrj baldadig

vroacjf^ (rr) jongj vooral van vogels

}\r<mi> (v. fivtQjrov) = vtvoa pees, (snuor)

nuOj knik vtvcfTccZto — vvoratto knik

Auruvtrto knik toe, sta toe ctvavtvco wdjger, ontken

vtqt).tj wolk, nevel = vhyog, &g H xtXatvtcpijg H
vttftl-yytQETtt (aytiato) H wrolkenverzamelaar

Vi Lo neo spm weefsel

vtjho H hoop op (vho = vi}yto zwem z. vaw)

vijQog (vaco) F eiland vtjcsttOT?^ eilandbewoner

ytoQfivrjCio*; of *itQC5ovi]o~og (%tt)fj6*g vasteland) schiereiland

vi^to (Dor vticQto) ben nuchter

vtAti overwinning vlxttco ben overwinnaar, overwin vixato

iia.%yv overwin in den slag ru "OAvtinta behaal een

I Hvmpische overwinning, als ^OXvtcu-toviAijg

ifiXoyiMK eergierig, strijdzuchtig cptXortxico wedijver

qtlovTxUi ijverzucht (verkeerd qt'hovtr/Ju)

vuj'to beter vtiyut sneeuw vttftTog sneeuwwveder

5*

vujufitg H sncemvviokken viqottg H met sneeuw bedekt=
ayavvujog H (vgk nix, nivis, got snaivs, ohd sneo, en
sneeuw)

v6&pj buiten het huwelijk, onwettig (Darius Nothus)
mog (voor avo/og) vovg zin, geest

votco (xctrct) voio
k
LiCtt neem W'aar

?
denk voyua gedachte

vufjucov verstandig ccvoijTo^ onverstandig = &&c$c
uvatoc onverstand Si&vdttx gedachte

T geest
fttavoiauca DP heb in den geest

T deok
k'vvoicc iTrirota gcdachte utTarota t^yvoidS zinsveran-

Trcioccvotu waanzin nfmrota voorzorg [dering
tn'vvaut overleg v:rurotu vermoeden, verdenking

trpar^ goedgezind tvvota welwillendheid
tntfivotcc eendracht ouoroto* stem overeen

vov^ixico (v. ^ltert^ riOjjut) zet den geest recht, breng
tot rede, vermaan

ronoj, Ion roDciof F ziekte, Hjden, nood
rfniojfljjc ziekclijk vQaico lijd voorjodq ziek

voroa (vgl. nat) zuidewind (eignl. ZAV.) die regen brengt
fruj;/ bruid, jonge vrouw; bron- of bergnimf

vvtuf IdiOG, rrt>\r/Mi* vt utpiog bruidegom
vfuyf.t'io^ van de bruid vuutfuov bruidskamer
rrticf.tiko, oucu huw

/ rir. xrris,- nox, ctis F nacht vvxrtoo adv == v.vxtuz des nachts
v rxTtooj p — v r'ATtatp'itg naclitclij k rvy.nturto wraak
vt'^tOr; nachtelijk 7vctpvi'%og

t
Travvvpa^ H den geheelen

nacht durend navvvftg nachtelijk feest (Russ. panichida)

viig nurus (snuor) schoondochter

pfifMi cn vcorop rug p]. vtdTct == stng

|

ZcxvOag goudgeel, bruinachtig^ blond
^'rrij vreemd $tTrag H o %M®£ de vreemdeling, gastvri. -n.]

oi huursoldaat y Hvtj de vreemdeli nge, vreenid land

hvtog gastvrij CZivgft ttivtti H gastgeschenken, onthaal

£ei'tc< gastvriendschap ^tviZto onthaal

ttrtztir huurleger

cc^tvoj ongastvrij '0§£$Q$ gastvrij {-tnvrog euphemistisch)

TTQa^evtij staatsvertegenwoordiger (consul) Tint&tvho bezorg
Tiri tl



= *vto schaat', maak glad (vgL ^'/'w krab)

^trrrW glad, blank H = RwW £oe(i g^dgemaaki

Ji>rfroV"specrschacht p

speer §uia& overdekte zuilengang

§/jm>oy snijwerk, godenbeeld

gvlov hout pto^ van hout

%voav scheermes %vota> scheer

S^.'u- droog £r/otfU'c<> maak droog (Phylloxera = ziekte der

yv^y m zwaard [druiven)

copulat = $ copulat; k»f H met de tanden (iWg>)

o- protheticum, zonder beteekcnis; o-uiyo? rego rek

St o i) uit /o pron relat ?h fl welke, die

ri^ oh
} || o|| ex quo sinds *V | gedurende cV 8 weshalve

c5§ als, toen, zooals coure zoodat i&Gro^ zooals
fj

zooals,

tJ' waar = 04 H waarheen vanwaar [waar

wanneei\ als = 0m tm zoolang als, totaan

van smgd St &m (oVjto H) W. als indef:

oVc^ ut, hoe, dat = opdat p toen, aU

ojTWGovt' hoe ook, op welke wijze ook

oi><Y t'mmxTLiyuur op geen enkele wijze, volstrekt niet

TmOv
7
oW

?
biro&tv, oTrorf, f'mji zooab ttOv etc.

ofe^ hwm qualis, zoodanig als olov. o*« zooals b.v.

oW r* *p ben in staat olov ri t-rm het is mogelijk

Smh N$«b£ quantus, hoe groot, hoe veel oW ongeveer

§S&* efj oW £i in hoe ver
?

in zoo ver o'no? quanto telkens

anov ov tantum non bijna zoo dikwijls als

2) S uit ffo Pron dem = ftfro s* deze en lidwoord

Nom 6 en #f:j |s en deze ?} fl? $f
zeide die

Sg, (S^ zoo (hcfavvayj: evenzoo

met S*; 8R& die daar wS* zoo p hierheen, hier
;
ook

oSi en c6cf"i

3) o uit ^ Pron po- % | H iog suus (cj^oj) H zijn

tp&0$ {paXlw >} sptets, braadspit demin Sj&torf<? spitse

zuil, obelisk; 't zelfde woord opgevat als metaalstaf

b{ioB$ obool, Att munt 6 obolen = i drachme

i) nyxag (St tyv,, htyM l») last
?
niassa., gezwel

;

verwaandheid

mms haak (bij H aan den peil) vgl,

$ wg. garig ^ir^ H wmw^s wandelaar (vgl. jttffjjr

oSfav z. 0fottaptw reis = odtvo)

faotio^., bj&Mkg terugkeer = iHMI kfl- ^^r^-w)
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%>^&wte liet erbij komende {deel van drama tusschen

twee koorliederen) episode t&Sog uitgang (slotscenes

van
J

t drama)
ItyoSog tocgangj aanval Hp68t6v reisgeld

0$Q§QG weg naar iets (methode) ttuqqSoq i) doorgang, pas

2.) toetredcn, optreden van hct koor en zijn intochtslied

Tcoiofoii; omloop (periode)

Tooo-ofioL inkomsten avvodog vergadering (synode)

<i
(jnOfiog — ttqo 6t)ov (verder op den weg) voortgegaan

080$$, qptoz (Part bij ?5w) tand a^yioSovg H wittandig (odol)

iidvvq smart, kwelling (h'tofivi'Oj smarteloos

uSvvuouat ik li]d smart oth'vyoog smartelijk

odvvofxai treur
?
klaag odvouog weeklacht

tf^o- tak; van anderen stam iko^ H dienaar, makker fAtrtpi)

t>lo> riekj geur = oStofia (vgl. odor) k/thL'w riek naar iets

odft?! H = 'i&ffl/j reuk, geur diaoafiog = dvawdyg slecht

otjqiouiroiiKi ti ruik icts [riekend

<tioi
?
ach, weel o>L7y H gcjammer ^Sf^fe H jammerl ij k

oiuoi wee mij olftdfew weeklaag^ f niMio^ojAut

o ifitoy ?} h c t weeklagen urv ip to gea breek 1os in weeklach t e n

,

gil uit (tivwuo/^a)

ol/.TQg weeklacht
t
medelijden, erbarmen oixvq&c janimerlijk

oixvi^Q} = QbArjqw (verkeerd oi'AT^iQto) heb medelijden

t" l*h i<Aog eignl. greep, gew. roer
rr

!
u H oi'yw (voov ofttyoi wijk) open, gew. Si-olyvvfii

u}--iioya sta open
Oiiwco = oldavto H — oi§m zwel (u5tta p opzwelling (der

golven)
iii()}jitu gezwel (Duitsch Oedem) OtviTtn^' (Gezwollen voet)

ol&$ (fotxog, vicus) = oixta huis = oiyAqv H
oIaoi te huis = ztfr

1

otxo/' r/i''^cf5* naar huis

orzofra' van huis

rrjo^Oi; ver wonend, kolonist uTovMa kolome

ukotYAg, ingezetenej bescherming zoekend burger uezotxHo

leef als metoik

TtMOixog omwoner, bijz, om Sparta.. perioik

(jvvoixag. medebewoner; zttn samenlevend met ; tot deel-

genoot gegevcn
ohhys huisgenoot, dienaar, slaaf = olxtvc H
oixuaz tot het huis behoorend, eigenaardig, eigen ; vriend-

schappelij k
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tj olmia het vaderland oi oi'Aciot verwanten
t$ olxcia privaatbezit (tegst, xU dtjuoaat)

oixHoto maak mij eigen oixttoouca word vertromvd
qvaIvj woon, bewoon (= xccr-) beheer

t) oixovftti'y ($0 de geheele bewoonde aarde, de aardbodem
otxtfGig behuizing, woning otxrjfta vertrek

dtQixtcQ beheer dtoixjjGtf bestuur (diocees = district)

fUTor/Jm verhuis taToiztjCnj vestiging elders (vgh boveu uti^)

olal^co = xccTOMt^ci) vestig mij oizi\iri)i koloniestichter

Gvi'oixi<fit6j samenwoning, vereenigmg van gemeenten
(ontobouico z, oixovouog z, t'luto)

ohog (foivog) vinum, wijn oivoip z. W '&m

.TCtnotvko (v. TTctQOtt'o*;) handel in dronkenschap, ben bru-

taa 1 (i-TTiitJwtovp )

oiouat DP meeuj gelooL beeld mij in
;
dikwijls tusschen in

geschoven

Oiimi denk ik (opinior) Bijvr oao. t'uuttca H
(voor oft$) H Att oh ovis schaap

W o*(ff).
T f olaw bij idt)o) Verbladj nl0$$$ rtog te dragen

otQ-rgog brems, p angel, aandrift, woede
tjf ffnutL ga weg, ben weg Bijvr olytnoo H ga

Oi yotiat Uiiaov ga weg TrciQoiyo^tat ga voorbij

omvoe (voor tifmjto* vgl. avis) groote vogel, voorspellings-

vogel, daarv. voorspelling
t
voorteeken t$$jf$B <<v ir,r<^

vrk H)
; aarzelen, bezwaar, scliroom drr-ojko talrn. schrik terug
voqr, dxvqQog bedenkeiijk

©a$95| zegen, geluk tilBtoj gezegend, welgesteld
&M%$o$ p ongelukkig olfii^ta p prijs gelukkig

oXiyoS weiuig. gering m o'/Jyoi de oiigarchen (z. aoyto)

[fthyvoQtto v. tuotx zorg z. boaco aan 't slot)

en 0#u'to glijd, glijd uit aor
ti?J»t7/<i (y 4 t)X-Fvut) gewh pN richt ten grond, vernietig:

CiiA^dtt, (jyU't/.r'xtt trans
; M ilu.vtiut ga te .gron.de

;
c&J^/isy/'

^totac ben verloren Bijvr. ohxoi H dood (vgl. Lat ab-oleo)
tthto- H = qvLqi (voor o'hfv;) H ^ erderi'elijk = qu).quzjq^ H

o)uO-Qog verdcrf, ondergang
f|o>A^ = najtlAr^ geheel vernietigd
ir^toXtttx volledige ondergang

i%yAv%ta ululo schreeuw luide, (ap-ol°) jammer ol uit

&loXu/fi4g ululatus jammergcschreeuw [vreugdekreten
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h%)$ — 80Bi§ H geheel, votkonien (voor 8i$tfzQ$ vgL Lat.

i;ua>),toc anderhalf [sollus, sollers)

/.i
>q roofictt jammer, beklaag ohtif vouo^ gejamnier

$t*$<*QS imber regen, stortregen
; p vocht

ouih^ zwerm, gedrang, schaar (vgL tiho)

bftllfco heb omgang huiha verkeer, onderhoud
i'ittyiui zweer, cS^.ocFa anojuoTQ^ afgezworen of dat af te

zweren is (onmogelijk erkennend} ^vrcouor?^ medesamen-
gezworeiK-

ia routoGta tegeneed ;
bezworen antwoord of schriftelijke

aanklacht

gclijk. dezelfde (St o^t
} vgl semel en

}

t Engl, same)

(als Adj niet Att)

oitov tegclijk = afxa ouou^ naar dezclfde plaats te samen
ouoGt yojQHv Ttvt aanvallen opo%iv van dezelfde plaats

ottwi op gelijke wijze evenwelj nochthans

uu -ono± g re n s nab uu r ot toro

u

;r
% fygftj tafeIgenoot

imohr/lta stem overeen z. Verbln -loyo^ onder h/o)

buoloj en SuQioz, naoouotog gelijksoortig ouotoco maak gelijk

&MQtk£g en oftahjg gelijk, efen ro uuahii' de vlakte

ouahbg gelijkmatig unouah^ ongelijkmatig (verba auom.)

tit couahcc ougelijkheid (anomalie)

>,mc>)o' gewoel, geschreeuw bftaMio H maak lawaai

tiXtfS umbilTcus navel, schildknop

oucpahhi? met een knop voorzien (van 't schild)

nrit^Kj zos beschimping iMim^m beschimp, scheld= ot onat

H i^ot rfdiarQG berispelijk

ilt'tinoj droom = b'pao H p'L dmwra
init t)ut (ztya) bevoordeel, bevorder wvjjoa M tnut>cttiai trek

voordee! uit an-ovas&ai rtvoj trek voordeel uit iets

ovijai^ nut t'n'i/Jtuo' nuttig

ovttao (voor ovyatj) H hulp, verkwikking ovHara spijzen

uj'nuct naam = ovvoua H ctytoi'Vtiog naamloos (anonym)

< ;-n.orvuoi naar iets genoemd, of naam gevend aan {aoypv)

Inwvvida benaming fUTo>PVfitcc naamverwisseling (meto-

nymia rhet. fig.)

zviopVf\i6g links (euphemismus voor o/.atog)

< t}tt)j<vuQj gelijknamig ovt^orvfta woorden met een over-

eenkomstige beteekenis (niet = met dezelfde beteekenis)

oi ouii^co — ovouaitjo) H noem, geef een naam aan i^opouaZw

H zeg
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tu'onaaroj beroemd t'nouaari met name
TiaQOvouaaia samenklank (paronomasia Rliet. tig,)

ovoj (Aziat. vr.w.) ezel ovhq$ van den ezel fai&ww muilezei

ynj ungui's nagcl, klauw, hoef ficorv^ (voor aficbw§

en St atfi vgl. semel) H eenhoevig

iJJSj scherp, scherpzinnig, heftig divvto maak scherp

rmoo^vi'co prikkel (Paroxysme, koortsachtige opwinding)

W &jg zien, bij aaaco; o\\iouat^ ottlottgc, mtp&vjp

tjjirog gezien noovTTTOg (voor TTaOOTTTog) vooruitgezien

fJT-fJTrio,-, suspectus verdacht VTTOfiTw/to koester achterdocht,

vermoed vn&iptct (v\ onittt) argwaan $m§gipitx verachting,

hoogmoed
n.TjtfO H bespieder iTTimTijj opziener TTai'nrrn^ p aUiende

(panopttcum)
dtaTrvooov instrument om doorheen te zien, diopter

totttqov spiegel

het zien, gezicht, aangezkht = fax&m^ H
ativoytg overzicht (s. plantarum ;

syuoptische Evangelies)

alQoip H tonkelend o/Voi/j wijnkleurig, ckmker

d^jfj 7to$ F gezicht tXtetay, (ontg met glanzende oogen

mv/lcotp rondoogig Cycloop, uvcow z. pw potoirtg H koeoogig

yXavxtoTctg lichtoogig Hvv&mjjfr e&7W£ H hondsoogtg

xcclXojTritia (van geef een schoon voorkomeii

tooi K^/LAto7r^Li«t zet een hooge borst

fd^mTtop voorhoofd wQoatawQv gelasit (later persoon)

tq t >ao)7ro TTOttct perso ni ticatio

iLna] idog H waarneming, toezicht straf

iiT-OTTtCfoati H schroom
ufiua p aanblik H = oq^aXfAO^ oog

Van een onderen stamvorm ii$ (vgl. oculus)

tu) oaat (uit fei^) H de twee oogen •m^dm^ki H zie aan

o7jirt(a)co achteruit, wecrom, wed'erom il-TtaOt^) = Wi00)H
van achter, achter = i^Ml Migg&^ ^ro.n.iM^/') H
7T * i7x)v>(j < i'

a

og achterho ed c

(vgl. laat ^7Tft)^« nazomer, z.

fijri^ klauw, hoef (vrw. m. h. volgd.)

SrrX6p ($TTto H ben bezig) gerei, wapenen
tu tlnXa ook = leg^r

r/fraTflra r« fe&<x zich legeren of zich opstellen

oirXi£ta rust uit, bewapen ottXiti^ zwaargewapende
ottXotiqoj krachtiger, jonger oTrXoraTOJ de jongste
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oTr^gebraden, gebakken, gebrand fervaco braad

tut(<m [zie. v . *oqa in 9 00 p ru< u i t * nr^o r
i
j

1

1 < W /00 wo rd gewaar

6f bewaar) (nftojtiat, hSop iwQuxtt xad'otjdw bemerk
ciooaToj onzichtbaar ootzuu aanblik (Panorama)

r?ou)»cao zie over '% hoofd, duld (Tiiu't 7T.aayoi t T«)

Van korten stam /tu>: itoouKt H waak en \ 'erblnnm in

samenst. f$$$ (vgl. t Duitsche Wart) = Ion #ffl$fe H
bewaker^ beschermer

lkp$Mj$ opztchter, ephoor (in Sparta; kerkelijk: ephorus)

fooi'^oj (v. mgQ&gQ$ wachter -{<oov<jtu bezetting

yQovfjKtr/tjj bevelhebber der wacht yoovtuov kasteel

cpoot'QHQ bewaak, waak t$gti#$$ wacht^ bewaring

1jfti0w$$§ (voor lt rtjr<-o»<>S) deurbewakend subst. LrvQtotjaj =
TTvhooti^ deur- of poortwachter

Ttftftoooj p = Tfuovjnj
(1eerbewaarder" helper. wreker

ntttooho Ttvi help M Ttfttotjiofiat vtt'a wreek mtj op iemand T

straf Ttftcotjta wraak, straf

t&QU aandacht = behartiging oXiytoooj geringachtend, on-

verschiliig

oXtycoQuo veronachtzaam oltytonia geringschatting

%ftj eigenh aandrtft^ hartstocht, opwinding, gewl. toorn

ooyiZto = titjyait'ca p vertoorn P atjytZotuu word toornig

oQfyca = wjiyi'vfii rek^ strek uit, reik aan

M oQtyoftat ik reik naar of begeer, streef naar iets (rtynj)

(iijyvta vadem (i
;64 M) ruimte tusschen twee uitgestrektc

tm'&uj (/^ftr^Jrechtop, recht
t
juist iuj&firtjj juistheid [armen

tio&oto rieht in de hoogte fiiooxrato rectificeer

tTtaovoxroco verbeter zt<Tt>od oto breng gelukkig iets tot stand

•Auha,- opwaarts, steil; van de stem luid

tlfj^tjtij (van vooraf?) morgenschemering tioirotoj in den

morgenschem ertng
wjxoj eed (verw, m. i'oxoj vgl. ^ttoXwqaoj onder ttoJ.u)

l?rioijAi>j meineedig °y.*co doe een valschen eed

iTutQgxi& meineed
oo'Atoj beeedigd, onder eede ||^| ooxtot beschermers der

eeden
ijgxrtil pL omta eed, verdrag oqxtCto verbind door eed

'oQfti] stoot, optrekken^ stormloop, streven

tktpoQpif} uligangspunt, hulpmiddel, artnleiding

ooiuuo zet aan, ook intr. === P aouttauat (M H) trek op>

stonn los, begin uouaim H overweeg



ankerplaats, reede {tvui>oouoj Palermo)

t,oiiho. eouui Vig voor anker ^joojuoj rtvi loer op
onoi^co leg voor anker, otjui^aucct leg aan, land

(niet verw. OQtcag H keten)

llnvlc, i&og M en F vogel pL ook oovEtg bijvr. iivvfor

OQpvfii wek op
t
looqu Bijvr. ooivto en iffiMfaw H

M ogvvucu beweeg mij, sta op= H (vgl. orior) aor

<x>qtu H Pf tiqtoQt is opgestaan

i0 = ovoog H rg &ijuw&$ bergachtig oqhoj (&&0iQgp)

= tjQfflrtQog tot den berg behoorend, zich op de bergen

bevindend
i'tnng = ovoog H grcns ouooog aangrennend Q$l%($ begrens

(oqllcov v.v/Xug horizon) ru oota grensgebied

uf)fjt$otia huiver, lon uootoSko

'ifgtiwm graaf SiworS, vyog F kanaal

uQyavog orbus ouderloos, beroofd

fjoyio
t
uat dans <)QT7}{fuog = doyTjcTTig H dans

oQyrfiTQU dansplaats (in 't theater, daarvan orkest)

tm*}Q%7]uu danslied van 't koor in de tragedie

rrj, rij van boomen boyurog plantage, tuin

Sow§ heilig, vroom (door godd. recht [fasj geboden of toe*

i'MtuTj^ vroomheid avbatog onheilig [gestaan)

aqoaiboLiat vervul een heiligen plicht

bariov, ovp knook oGToaxov scherf

(i^)ourouy.iCto verban door o\jTQay.tau6g schervengerecht

<j\jro;:tir oester

ovqu staart, achterhoede $$0$&$ aanvoerder der achterhoede

^Trnuvmg H met paardenhaar voorzien (van den helm)

ovQuvbg hemel ovoui'ntj hemelsch Ovoavmv^ de hemelingen

twfyo* urina O&gico loos de urine

ovoog gunstige zeilwind ovotog gunstig (z. ook oqqg, ooog

OOUfj))

,J »V Gen cbrbg aor = ovag
}
urog H

(JUo ben schuldig, moet aor ojytlhw ik had het moeten

(doen)

w) lt.ny.uvco maak mij schuldig, haal op den hals aor Cooplov

tog voordeel tifSo% $0*i rtvog iemand is in iets auttig

nutteloos. schadelijk vjvxlico tivu help iemand,

ou^htfj: oj^Uiu hulp, voordeel tbcpthttog nuttig

"tff/./.to H t
vermeerder, vergroot

e«ff M slang b;tovyog slangendrager (sterrenbeeld)
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iqpp^ rog wenkbrauwen (vgh brauw) -

,r//!~ tog (p oo k M) wagcn, gew. pi. byja H (vgl. veho)

van vrblnom -oyog ; yutyoyog (voor yutc2_royog) H aurde-

bewegend
oyjuj draag gew. oyjoitui vehor vaar Vttttov rijd

byjvto dek (van dieren) byjrog kanaal
nyLoi hoop

r
menigte oylov nuoryco veroorzaak rnoeilijkheden

i,"<ryh:co Ttvt ben lastig voor {jiccQ--r
i
vtoyLovv) [(onrust)

oyj.ijoo^ lastig, storend

6tyt laat (vx. w. ixl ojTtata) eomp. fiiiuttirtoov

btjuog en fnpLuog laatkomend otptyovog H latergeborene
o'tpav toespijs dtptmoi6g kok dipcbvtov (oivog) proviand

7T

itatikk = ^ratcov de heilbrenger {Uati;tov H = Apollo als

godenarts) verder jubellied, krijgsgczang

TramviXm hef krijgsgezang, lofgezang aan
TTcaavtQptjg het zingen van het krijgsgezang

ttuU = ncag H (v. ffufig) kind, knaap. meisjc

7TUit)iov kinrl TTutShxtj meisje iratdtxu pl. lieveltng

'jTui^a) scherts Tratdia scherts t spel

rtuitiivco voed op, irttiijtuQtg = TTUtthiu opvoeding, vorming
-ttuuo sla

;
stoot (pavio pavimentum) tJTuici&tjv

TTTttLoj stoot tegen» misluk Trruiauu ongeluk

fiuxrvXog uvuTTtuGTog naar boven gebogen vinger: anapestus

ttuIui van oudsher, sinds lang truXuiog oud (ttulutr<roog)

to wttluiov oudtijds

jtuXkui} palma vlakke hand; in
J

t algem. hand, vuist

TTttlauvuTog moordenaar
7T t* Lutitfto bespatj bezoedeld (verw. m, TTqh'tg leem)

:ru'hti (bij jtuXkoj?) het worstelen iraXuito worstcl

TraXaojriig worstelaar nuLaittTQtt worstelperk, oefcnings-

vf uhuinuu worstelaarskunstgreep, kunstgreep [school

TTuhv terug^ weer iiirrakiv achterwaarts, omgekeerd
naXhxxi) of TTutXuxig (vr. w.) bijxit

TiuV.to zwaai nuXrov werpspiets iruLog p lot

uvTinuXog tegen elkaar opwegend, par
;
subst. tegenstander

tuT jtog grootvader
xuoubirtoog pfe w.) dierenpark Trttouoayyij (\\\ w.) liur gaans
:u<of.iu wang = nttQytov H (ook wangstuk aaii den hehn etc.)
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^h-og maagd TUQiJ-evm^ tovog maagdenvertrek, tempel

van Athene op de Acropolis van Athene
.rT^. juc\«. tuv geheeL al ; ieder Titg rtg een ieder

Tuvrtog= n&pTfcir&fSi= tuutuv H in elk geval, geheelen al

Tuvrij, Tuvruyijm tuvtu/oD overal n&i'TOGt — Tarruyov

overal heen wuvw0$&$ TtuvrayoOtv van alle kantea
, HTf^- p = \u7irijg H in ieder geval, nochihans TtaoUTuv

volkomen
tuvv zeer ttuvv uev ovv zeer zeker o# ttuvv juist niet zeer

Tuyyv geheel en al

urug geheel, volkomen ; elk tqotuc H geheel \jT$imm ff*##)
uTuyztg allen te zamen =5 ovuTuvng

TTCcvToiug = 7rctvT0$a?$i$ allerlei

TUtmto strooi, twct&& (niaar tTaauutjv v, Tuvcuiiut H)
.T«rTjja>

? krijg een inciruk, onderga iets (vox media p bij

7roi<o) W r.T«# vgh patior'; aor tTafray bijvr. siafej^ daar-

van :TU(5Q
y

ua (y. mw$®Ofi&ify en .t.\to/' ftp (heb een indnikj

1

' T^/fT^ctj het gaat mij goed, ik outvang een weldaad
ftmi^ Tuoym het gaat mij slecht, ik heb te lijden

ri ttcc&lov ytkug wat hebt je, dat ge lacht

7t&&ag
}
tog gevoel

;
gebeurtenis, tot, leed (= TuOtj p, TctO'ijtttc)

a7r«d"}}g Ttvog zonder ondervinding van iets, ongevoelig
u t ct frtiu ougev0e 1igheid (apath i e

)

ir.iQtTia#v
{
g hartstochte lij k

Thifog rouw Ttv&tta treur
iTuruyog het klappen, kraken (klanknabootsend) TurutJoto sla

ttut^o vader tutqoQ-cv van den vader (ovoj.tk'Quv met vaders

naam) TurQtog, 71 urovAog, nuTovjog vaderlijk

((KtTLOQ;. ofifin' vaderloos tvrturQidijg voorname
Turoig = ttutqu p r

jrurntu p vaderland TUTQtthrijg lands-

man (patriot) TurQtog toog vadersbroeder, oom van vaders-
rraro; stap (vgL pon(t]s) tutuo treed, vertrap [zijde

Tfot^urog wandeling, wandelgang (eouloir) Tuunuruo
trek rond
TtoiTarortxoi peripatetici

-ravto doe open tipu Trotp&vTu doe ieroand ophouden met iets

P ttuiouui houd op, Ttvog met iets, touov te doen
uvrcTctvofiat ga ter ruste, rust uit

ravAa rust = TavatoXij H TavrtTijotug p bevrijdend

T«i\>o^ gering f weinig (vgL paucus, paulus)
***** dik myfiij lOg dikte Tuyvvio maak dik

St 71fd: Lat. pes, pedis, Dor t£u = rrovg voet (z> benedep)
Ttfitj voetboei -rnSaw sla in boeien (impedio) th)0.u pL
H sandalen

T<-%t\g te voet gaand ol iz^ol voetvolk i t£6j of ti m^v
landleger FTc^ttnuyJu veldslag

m^eratom lijfwacht te voet bij de Macedoniers
nit$ te voet of te land -jt^zvoj ga te voet

^oyuotmi^a H de zilvervoetige roaTr^a (voor rtrou-Tt±a)

viervoet tafel TQUT^iT^g geldwisselaar
Ttdov vloer frrnarQTttiiQv legerplaats z. nrourt^

fttTtfSog vaststaand, volhoudend ^jt/WW opperviakte
:
). -: t cdov 0a — dtu huis) huisvloer, vloer, houten of steeneu
TreStov vlakte [vloer

7r?]t$uti} spring TySijpu sprong TCifiulaoy H stuurroer

iroiig, oSfig voet kxToStov adv uit den weg
f
vveg; daarnaar

:ti tqBwp in den weg tftitoSt^to hinder impedio
htiTToStog hinderlijk ^aTodtov = ^uToftiCsua hindernis

noXvTov^ poliep vQtTov^ drievoet, Adj N tqitovv drievooti^

^^itTto spreek toe. overreed, tntd'ov, TrtTtdoy H
Ttlbxouai (iTc^iOyv) gehoorzaam, geloof, aor httO'outjr

(:i:£;ft&iiuijv) H daarbij Ttdijdto en H
TtTMtO'u vertrouw TtTttOuut ben overtuigd
Tttd'aoyog gehoorzaam aan den oversle

ivu$uQyiu gehoorzaamheid TuOuQyJoj gehoorzaam
uTtt&tjg ongehoorzaam UTrufrtw gehoorzaam niet (aTi&tio H}
Tuiho o/."j de oveiTcdiiig

Tiirart'ig innemend, gelootwaardig Titrvvng H vertrouwend
triartg tronw

t
geloof

;
onderpand = .ttart,)- en pl. TtQru

TtifTOg betrouwbaar! trouw :ttc>Tortjg betrouwbaarheid
Ttnrevtt) vertrouw

u. \ tc>rog ontrouw, ongelooflijk a^LOTtarog geloofwaardig
uTtGTtw wrantrouw antiiTia waritrouwen

tuvu honger Tuvuto {Tuvfig, 7Tuviji ) heb honger
TtXuyog^ tog zee iaat uQytTtAtxyog archipel

TtXaQyoS ooievaar (pelargonie ooievaarssnavel)

7tt).ug adv nabij o T&ag de medemensch, naaste

TTtl.uQto doe naderen p of nader aor t'I ; m H
TlrjOtov nabij (itXri^iuiTfQOv) TtX^tsta^to nader
TaottTrXijQtog overeenkomstig
Th'jv (eignl. bijna) behalve, behalve dat (praep. en conj.)

TtXttag duif = Tchuu H Volksetymologisch verbonden met
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tn&midk (v. ^M^j Plejaden = schippersterren

rii&txvg, * 03 * (Babyl. vr. w.) M bijl mhAA&o} H behouw

7Tf}.rtj licht sehild tiXtu^lq dien als w£%t*k$ti]$ peltast hcht-

gcwapende (schild-
t
rondasdrager)

7tflo> en Ttilouctl p eignl. draai, wend ntXit p en nehtttt =
fGTt> aor eTAcro H was Tmm'lour-vo^ H rondloopend

TthOoov H = nXidtQQv plethron lengtemaat s= ioo Gr
voct (31 met&rj vlaktemaat = 100 Gr voet in 't vier-

kant (^504 centiaren) Th&Qtuh^ een plethron groot

tTTtrroh} oppervlakte iirtnoko^w ben boven op

Toh^ draaipunt, pool; van Vrbinom ;
-nolog

Tohio en afoJS/^W p wend om, ploeg, beweeg mij om
(in ccn kring) (ook M)
uLnl'ijuh^ H dienstmaagd

TTtohtntKt verkeer, ga dikwijls ergens heen hrtnw/Jofxca bezoek

'Ayi'ui-iiraroz l.Ttniohjrttg monstering, II d
T£o begeleid, zend, stuur noum} het uitzenden H, bege-

leiding, optocht, pompa 7&0$$ begeleider (pL nofAni]^ H)
utTaTfUTOuui ttva laat haien (stuur voor mij naar iemand)

Tci'i;'*^! kwel mij, lijd nevitt behoefte

nevyg
7
ijtoi arm w^sfer^g daglooner, lijfcigene (in Thessalie)

-Tivtyooc armoedig
ttoVos plaag, kommer htinop^g lastig

Tovko doe moeite
3

lijd nov?}o6^ ellendig slecht

Trf-rJnM,- gewaad, bijz. vrouwengewaad (palla)

W mg grondbeteekenis zooals in
J

t Lat. pcr door;

a) Ttmi =3 Ttoctv adv aan gene zijde = ttvrtniQa en

uyrtniqc<£

Ttoti rtvog boven iets uit comp nfoatTtoG) verder

TttQctWQ} en intr negmoOfiai P zet over, vaar

TiOttii'co breng ten einde

Treot rondom H (door en door) buitengewoon, zeer

-TtiQLGmq bovenmati^ overtollig neotmei^ ben overtollig

b) Tznu.\ ato^ grens, einde WitQCiQ H (ook doel, beslissing :

maar tcwuq touw bij tintfotx)

uuhLor^ = uTtiotQv H grenzeloos (vergelijk beneden d)

anHoioto- — &&£ij)M0$§ H oneindig veel

c) TttQrtw H doordring, doorrijd, kora er doorheen
;
hierbij

.T*£^7|Vr]tti H aan den overkant brengen, omzetten, ver-

migpyjii H = TtTQunxto verkoop [nenQixxcc) [koopen

noQvii slechte vrouw (pornogratie)
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<l)nuou (v. tcoju) het meemaken, proef, vgl. experior
tuquv 'iuup&mtp. een poging doen h
leeren kennen, vandaar i'uTtioo^ peritus, ervaren
fuTtoiitx ervaring (emperie) uTUoog onervaren

TTHQctco, ttouat (clas alleen p) beproef = TuotjriZw H
TitQttTijg > pbata, zeeroover, piraat

e) TvetQto doordringj doorboor rJt-afi-Trfo^ door en door,
ononderbroken, ttiqovij naald, speld

f) ttooOw' doorgang (doorwaadbare plaats) uitgang, uitwe^
Tnoot openingen in 't licliaam (porien) of inkomsten
ctTZQQOj; hulpeloos^ onbemiddeid uTOoia verlegenheid, gebrek
uTOQtw ben in verlegenheid
cI'tqooj welgesteld ^oict welstand °ot<o ben in welstand
tti noQps (iv toooj tov) reizigcr, koopman
iu roQia handel lanootov > emporium handelsplaats
TTwjet'd) breng m bewcging TOQivoittci. /ucrf rond

f
marcheer

Touiia gang, marsch, reis

touiUo breng te weeg, bezorg, verleen
TaotaTyg verschaffer TroQt^Ttti ambtenaren der financien in

Athene

g) TToofruoj, overvaart, doorwaadbare plaats (vgk portus)

rtQO&fu-vg veerman ttoq^uh'oj zet over
ittqmn H = rrooO'eca (v. ^TrOQO'Oi;) verniel, verwoest

ttoXItooOo^ H stedenverwoester ^OdvontL j:)

(voor 7T£'Ajto vgl. coquo) kook, f TtU'to

TfTtov (eignh gaar) rijp
;
week, zacht, lief^ geliefd M

weekeling, lafaard mTTCtiyo} maak rijp

TTit&yyvut breid uit = TitvTjui H TtTTarca patet
TaQaTiTatiuu gordijn TtTcthoy blad
rqtTcT?jh)^ met hoog loof

ntrouui vlieg: f TTtpiooat, aor tVruu^r. itTTautjv* e.TTTjv

titttco val
;
Tteaovfmt} Wfffor, nkTrrto^tK bijvr TtTTto p

txTiTiTTLQ = ixBaXXoftott word verdreven
TtOLTtTttQ Tivi geraak in Tooo-TtTTo) Ttm grijp aan

TtotTtTijg veranderend TiQtThettx wending (peripetie)

TQOTiryg geneigdj lichtvaardig ^Tfr^v gemakkelijk (te

Sttmt^ H aan den hemel ontstroomd (van de rivier) [doen)
TTTfpQp vleugel = nTioi!^ ryoj F i roTrtoo^ bevleugeld

vuog TTtQinrtoog een tempel met zuilen omgeven
TrttQQtig H gevleugeld = TTiQmro^

ftf&qy§§9 7ttTzi}vog H gevederd, gevleugeld
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,r i;n
(

vkicht narutniat H vlieg t fladder

rcortW (ten deel vallend) lot fiit0g$^= unorito^ ongelukkig

txSfifx val avunTtoua toeval, ongeval (symptoom. oorspr,

ziekteverschijnsel) casus, val (Gramm.)

ntTQtt tn trtTQog steen T rots m&Gg$.j&$ H rotsig

-rrcToatog m ntTQtbd^ vol steenen ^atan^TQota steenig

ntvxq pijnboom, fakkel bron

TrT/Zi'iijut (vgk pango) maak vast nhnyya zit vast tt^htoV vast

vavnijya^ scheepsbouwer pavnrjia scheepsbouw

iw/ov vorst ot' rotstop ndaaaXou (vonr r^/ttAo^) pin

ndyvy rijp #-Tra| eenmaal, vgl. u-n).oir

ntoytov. toj^fK' stijve bakkebaard, in 't alg. Jsaard

r^Aoc (vgl. palus) klei, leem, vuil aarden

noon^Xa/AZta (*nfjXa£) bewerp met vuil, beschimp

tijua H ongetuk, leed = ^0M$ p
«,ti;/iw zonder leed mjuaivto benadeel, kwets

nmdg gebrekkig, kreupel = uvunyoaj

r;;^?v, cto^ M elleboog, el nr/faitr; een el lang

tu^ H vet = niutXy p
jTiwv. o;o^ (vgl. opimus) vet, rijk, daarbij F nutoa H

nufya druk (v. 7rt-atdj& m im-Qto

tL&1]W$ aap (verw. met foedus) nifrog vat

iituq^ bitter (W thx steken, vgl. notv.iXiu)

ntunXfjui — tpninltjtti vul bijvr. nh'j&to ben vol

airkrfiva*; onverzadelijk

.i).hoj
;

c'«, iW en ^it/-w.
;

vol = n).HtK\ ^tnXnoa H
vo1 rhjtjovj vul nXijOoiua hemanning v. h, schip

»&pteg overvloed, menigte, volk = nhjlH'j H
naun/.ijOijc met de geheele menigte vgh rrAotfro;

munor^u = tit'Tt rnytu steek aan, doe opspatten H
ntva^

'

axoj plank ( vau hout), tafel, schrijftafeI T
scliilderij

TTLvaxiop tafeltje

nii'to drink Stn ?rt en na

iTQTQv drank = n6atg
;

-rroTitf, ?;rO(T H = nd>ua

nnro^ het drinken norijniot' beker = wrtouu

rtvpnoT^ drinkgenoot avunthnuv drinkgelag

iuhTa pek t Lat. pix, icis wirug pijnboom, pinus

nXdfa y$u> drrjf in het rond t drijf uiteen (vgl. nXr
{
am)

TrlayzTo^ rondzwervend nXay/.rai (nhpat) , T
tegen elkaar

slaande rotsen" vgl. ^vfmXtjydSfg onder nXrjaaoj

nXainwv vierhoek (milit.) carree
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n'kayii ronddwalen, verkeerd inzicht= nlavo^ (dit ook als Adj)

nhecvdo) breng op dwaalspoor, van de wijs tt'Lu l uotua p
zwerf rond jrlavijTr^ ronddooler, dwaalster (ook Trhiyr^

TTAcirl y.04 F bord, plaat mkstmSg oOvto^ platte koek (Lat.

placenta uit Acc nXawUvTa)
TrXdaata (W 7r/L£ti}) vorm, geef een vorm, draai; verzin

nlatjita
s

t maaksel nhkavr^ beeldenmaker nkatrTixy de
plastiek

fxiTaTilartiK^ omvorming (van declinatiestammen)

nlctrv$ breed nlaTtiu > platea straat, plaats

nXdro^j tog breedte nXarvvo^ rnaak breed
ttAkt?; plat, vlak, roeispaan nXaTavo^ F nXaTaviGTQi H
plataau

nhxoj vlecht (vgl. plicare) Gvunhax-ijvat handgemeen %rorden
7i hrMiiw^ haarviecht, ^ vn ).o y.uvlq xH met schoone haarvlechten

Sm%^ dubbel gevouwen (vgl, duplex) F H ovcrkleed,

nhvod zijde = nhvoov (gewL pi. nhvQu) [mantel
nXevQTTtg steking in de zijde (nu ontsteking van borsl.vlies)

ttA*£o (St nhfvo) vaar, zeil W nhiK nXv (vgk pluit) en ttXcq

bijvr nXtl)to H zwem nltiddi? en nthid^
nloogj nXovg vaart anXaag onbevaarbaar anlota windstilte

^nXoia gelukkige vaart avurrloog meevarend, p vriend

ttJ.oj'uo^ en irXouitQg bevaarbaar, zeevvaardig

nloiav vaartuig, transportschip (oorlogsschip = i'«ty)

nXyOGt* sla aor P lnh'iyijv maar kut- h^-^n'kdyr.i

nhiy/j slag ^vunhiyddtj tegen elkaar slaande rotsen

nhjXTQQp > plectrum staafje voor
J

t bespelen der lier

dnonkTjxTQ-; verktmd (apoplexie) naounhjxTa^ (waanzitinig)

. xnXrjan'a) = xaranX® verschrik trans Inurhjmw rtyt scheld

i'47i a/h)i H (cx t/.«; ao^) ontzettend, geweldig, adv. zeer |laak

nib$o$ tegel (plint, strook hout of steen onder langs den

muur : plaat onder voetstuk van een zuil)

jrAotfro; overvloed, rijkdom nXavatag rijk JJXavToiy

nXovTiO) ben rijk nXovTi^to maak rijk

nXyy& (W ttXu in nXico) spoe] nXvvoi H waschbak

TTvtw (voor nvtfto) — nvtito H adem (W nvev, nw ; bijvr

notnt'vco H hijg fxirvko adem uit, sterf

dvanviva heradem dpdnvivatg ontspanning

ni-nvv~tiai H ben verstandig nwvra? (voor nvvrtk) H ver-

standig

5
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ntvvTij H sehranderheid, antvvaoto H beu onverstandig

nvtDtia adem
t
geest nvtvucov = nltvutov, ovog F long

xvouj (v. nvojrjf) s=s= nvou) H adenij waaien

xiQnvoog (voor st^jjj -i I

/

r >>/. p vuursnuivend

nnyto, *mo~ doe stikken trans *r#fjf% eo;; verstikkende

hitte (engte)

Tnag, Gen de Pnyx, hooggelegen plaats voor

volksvergaderingen in Athene

Si m I^ter en Indef (Enki.) allecn in afleidingen

no\ hoe op de een of andere wijze nfj hoe
f
waar

~r
/j
op eenige wijze noD waar? = no#t H nov ergens

Trot waarheeri = noaz H tto* ergeris heen

i <>&<r van waar no&h ergens van daan rtore wanneer

noii op welken tijd ook
nyvi'Act op welken tijd?

rcoStxnag vanwaar afstammend
xoto- wat voor een nQOO^ hoe groot n^Uv.og hoe oud

(vgi. fpfj
itbx&oos wie van beiden ? Trtirfooj' — ^ utrum — of — of

Trtfflfcs vurig verlangen = tto#7/ H rcofo'to verlang vurig^ mis

no$uvo$ vurig begeerd, begeerenswaardig

TOiko maakj dieht

nQtyuoc gedicht noiijau dichten notrjTrig dichter

Dikwijls zijn er samenstellingen met het te veronder-

stellen vcrblnomen *%$Mfy waarvan Subst op itx en Verba

op eto (-notla- notkx>) afgeleid worden

avXoTiowg fluitenmaker titXonotog Uederendichter

atTonotia voedselbcreiding Xoyonouco verzin nieuwigheden

Dezelde Samenst van
7

t verb. notko alleen met praepos

:

aVTLirououai rtvog maak aanspraak op iets tia- en tunottco

TTiotTroiko laat over, red M verschaf mij [breng bij

xouoxotkntat verwc-rf, maak aanspraak op, met Inf neem
den schijn aan van

Zonder samenst. is eH noUto doe goed aan {rtva)

7MM%&6 bont
}
oorspn door gedreven werk versierd (v. W

Titx steken) ; overdr. menigvuldig, zonderling, sluw.

aroa nQVAtXt} portiek met schitderijen versierd op. de,

Atheensche markt
nQLAiXXto maak bont, versier

rro ; w ; ijfaig herder (verw, met now H kudde) notuaivo>

weid noiuvy en noiuviov kudde, bijz, kudde v. schapen
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noivii boete > poena ra anotva H losgeld

vynotvo^ H ongestraft

noXtuog (verw. raet ftzfeuiXw H) = nTohuog H oorlog

noXiuao'/og krijgsoverste, in Athene dc- <l .rde archont, in

Thebe een bevoegde overhcid

noXoutto = noXtuov noLtQuat voer oorlog (:ro noito) ver-

wek den oorlog)

hxnoXtutjco maak tot vijand noXtut'Aog krijgshaftig

krijgskunde

7roktfAiQ$ vijandelijk, vijand fj noXtuict het vijandelijk land

noXtog grauw (verw. met pallidus en vaal) vgh ntXtug en

/i'j?^?stad
?

staat, = nTult^ tttuXU&qqv H [ntlXo^ donker
naKiyvij stadje

^noXioQXO* (vgh tqxoc afsluiting) stadinslulter, belegeraar

= TToltooA^Ti^ van ooozf'cu beleger %p'Ata belegering

no/U\l(o vestig, bouw (een stad) JTohoua stad, burcht

noXu^ = TTo/Ut/r^ H burger noXltu^ tdo^ burgeres

Tto/.trevo} gew. noXtTtvouat leef als burger

TToktTtia burgerstand, burgerrechtj staatsregelingj staats-

bestuur

Troiinxo? burgerlijk, politiek roltag stadsbeschermster

ttoIvz veel Ion novivg en ttoJ,?.^' adv noXv zeer [Athene
(nj ht\ to nolv = ru ntiXXa meestal noXXaxt^ dikwijis

noXXayov op veel plaatsen nollanlccOLog veelvuldig

Comp nXticov en nXimv N nXtXov en nllov meer Sup Trtartfro,"

nUora-Atg vaak nXzovaZw ben of handel overbodi^

nXtQvao-uoc overtolligheid (pleonasme)

jio^to; zee (verw. met pon(t)s vgl. notrog)

novtiog tot de zee behoorend
noonovrtg voorzee 'AaTanoi riCto doe verdrinken

Hjn, /y aor Ind. 'tnoQov inwilligen, aanbieden (vgh portio)

ntxoiQvat het is beschikt ^ ntnQcauhy het lot

nooyvQa purpura^ purper noo\\ r<yct^
}
ovg van purperen

jt&$fSj tog H (voor hfotg Lat. potis) heer, echtgenoot F
noTVtct en noTva H meesteres Adj. de eerbiedwaardige

StG.roT^g (dtrs= Stua van dit huis) heer ijtanotvcc meesteres

fitGTOLio = StGnOTtvoj (laat) heersch iStanottt& onbeperkt

noTaio^ (v. niTOuat; het verval) stroom [gez^g
7roavi:g — nqijvjfs H pronus voorover geneigd, steil, met

het hoofd Voorover (St gelaat, vgl. dn-yVfjg H af-

gewend)
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nQUOg. iToottXa, ttquv zacht, tam TTncprr^ zachtheid

xgaaaai en iromzta j= nnyww H (W 'rouy) doe, oelen uit,

vcrhandel; bevind mij
;

tv ,(praes — P* jT^ T?ft/'*)

nQ&rro) en <i*§avTQfiou Ttva ^oijfiara vorder geld in van

iemand
TTQaypoc daad, feit zaak = iM p fnayftara toe-

standen, macht irq&yjttkfa tiixgiftuv moeilijkheden ver-

oorzaken
TrQQc/jiccrtvautxt houd mij bezig met iets, voer iets uit

TToayftartia bezigheid, onderneming, onderhandeling

UTrQuyfi&v nietsdoend, TToXvtToaytuo)' druk werkzaam,

iroXvttquypofsvj' i/ n ieuwsgierigheid [ nieuwsgierig

TTQa^ handeling^ zaak (handels-)

tvxQuyia (v, ti'xnayr^, :TQuyoi) — iVTrnti^la (v. Wti$$Mi$
geluk, welsiagen, welstand

TVQtTfco steek uit = lx- fitra-rrQ^ TTQfint het betaamt

ro tto(tov welvoegelijkheid •xotTrovrwj passend

&nQmi)$ onbetamelijk aotTtQtrnjg H uitstekend

tvnofjTijz zeer welvoegelijk *W0tftiM deftigheid

7roio($v$ oud, eerbiedwaardig Subst = wQtnpcrij-; grijsaard

'rrmc>3trt» ben ouder, voortreffelijker, trans eer gewl, ben

gezant, TTQtGptvrt;?, waarbij pl. woiGpu? gezanten

TtotriiULu gezantschap
rrfjiaaifat aor koopen tTTQiamiv, bij thvtottctt

ttqIu) zaag ttqTgtoz gezaagd irahiita
}
drievlak, prisma

*tq6 voor Ttuiis&H' van te voren tfiTTQOtf $tv voor (bw)

7tq6$u> — TTaaoto voorwaarts uonntxithv van ver = utto-

TTQQd-n* H
.rrtofio^ H voorvechter. p vorst

TTQOTtQog vroeger r
s
uQortQaia de vorige dag ttoojtoj de eersfc

7tq(qt£V(o ben de eerste jroiortiov gew. pL iratortta voorrang

TTQtoi= jTDco vroeg xQtotoj vroegtijdig Comp TTQtotcnrtooi* adv

ttqojijv onlangs, eergisteren ttqip (vgl, prius) H vroeger

;

alvorens

TTQtav m>o$; voorsprong, hoogte pl. TTQtoop&s bergtoppen

rw.oQCt {TTQtoou) voordek, boeg TTQoiatv^ hoogbootsman
TTQvrcaug prytaam hoofdman itQvravtvto heb de prytane

'TTQvrai'ttct, ook overdrachtelijk, sta aan 'fc hootd

'irQrrtxi'ttQV prytaneum, ambtslokaal der prytanen

nQol£ Gen nQov/.n^ gave, vooral huwelijksgift adv jtqoix6$

H = 7Toai'ACt kosteloos. om niet
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iTQvjAvu^ de uiterste, laatsfce, aehterste (verw, met iioifivov

stomp)
TTQViiVjj = iiuvuya achterdekj spiegel TTQvuvtjCua H achter-

kabels

7TTaovu
t

uat — rtrctiQw sternuo nies aor "tTrraQov

TTTrjotJto (jiirTOftaij Ti rcoGcsio duik neer ^Tr^wc H neergedoken
wrto^) mg schuw^ haas
wtto%&$ bedelend, bedelaar TTTtuynw bedel

'jTTQfto == TTTQiha H verschil ir iTu^uat ben in de war^ in

hartstocht

rrrot tjtfi j opwinding, hartstocht, tooru

ttTcomto vouw 'tttv^j v%6g F 5= -TTTvyrj vonw
9i rt vyo? dubbel samengevouwen (i)1~ttv/« ttoIhv H)
fttTTTvyov schrijftafel, diptiek

•TTonCiTTn Oiiouca H ieun mij aan, tegen, omarm, begroct

jttvoj spuo spuw, t.TTvaa djroiTTvto verafschuw

TTv&nijr. fvo^ (fundus) grond en bodem; voet van een stuk

luiisraad

itit&OLicti (v) rot
t
vermolm (vgl. putidus ; het Act. is cau-

satief)

Ttvxvt}, = TTVAtvnj H dicht, vast, dikwijis; sterk, ver-

standig

Tcza H adv = mvmf&$± sterk, ^eer

TTuxatco, maak dicht of vast, bedek dicht
;
omhul

1 1 /. t. poor t v r q6 tt vXav voorho f ra ;t o 07t v).ata cle propy 1ee en
,

de gebouwde poorten op den Akropolis van Athene
TTvlat poorten IlvXcti = &tQiiQTvhat (warme poorten)

de Themopylen daarvan
jjj

TvXaia de vergadering der

Amphictyonen bij de Thermopylen TrvlayoQa^ afgevaar-

digde voor deze vergadering

Ofutt = Tti tfouai H informeer, vraag, verneem
f ;tt vriOftat; pf ;rzjtvctLiai jTrrjTt^ onderzoek, ondervraging

ttvz adv* met de vuist (verstijfde Nom. bij Trvy-fvtj)

ir| laito sla met de vuist vgl,

rrvxrtj^ vuistvecliterj bokser ^rirAtcvoi boks
-ri ytttj pugnus vuist TrvyuaToc duimeling (pygmee)

tcDq. vQug N vuur 7tvqcI brandstapel ttvqhu vuurslag TrvntTog

koorts Yf vniatjto ben koortsig ttvqqus vuurrood

TTVoyo^ torerr, burcht spjjfti en pl avqoI tarwe

:iiohm verkoop KiiTO^dA^ graanhandelaar

irwh^ veulen, jong van een paard
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$'&88qq F roede, staf = (tajii^ m yovaiiona.Tt^ H de gouden-

stafdrager (niet in iw^kW)
oaStng hcht s=x (tyiStoj H adv «tr« en os«- H
Comp Sup (tci(>ro> (taGTtiiinj verliehting

(t&i^to wordt verlichL ontspan mij Qdxrvuo^ z, {rvto aan 't siot

(tatva besprenkel, tQgjxvfa

I'xttw naai samen cQouq^jr (iaif.twSi^ liederen aaneenknoopen
ruggegraat (rachitis ruggemergsontsteking) [rapsode

1

' neig; van de weegschaal ; zink

/j07n/ momentnm, doorslag (van de weegschaal) figl. belang

(h'TiGQOTrog de weegschaal houdcnd, gelijkstaand met =

QtmaXov knuppel, rots (vgh qcotu onder Qttfidog)

Q&ftig F H twijgen, Qomijta H struikgewTas

ottty (voor G(j6jr<i>) vloei, W qbv ; tottvijy

aif^i'ovrog H rondom omspoeld (vi,ao^) }?ttQQVTO:g besproeid

^i-rjia stroom * ziekelijke ontsteking (Rheuma)
qdd'gov H Qu&QQt' strooming. rivierbedding

QOtj vloed, strooming

(6og = (>ovg het stroomen (y.cxTctQQOv^ het naar berieden

stroomen Catarh.)

als Vrblnom in samenst. stroomend; fia&vnoooj H diep-

XttptxQQQ0$ en yuiiuoQti; H stortb-eh [stroomend
Kakuonuit de bron Kallirhoe bij Athene

qiuz, xog {nvoog) vuurstroom (van een vulkaan)

qv&uoi gelijkmatige bcweging, takt
f
rythmus

tVQV&itia evenmaatj betamelijkheid

tW}ypvut breek, schear trans P iv^^Q^y^^fg^^^&^'sti^s.
ttfyua breuk vtjyuu. tyoj F H brandtngj oever

(nfajvcaQ H de rijen der mannen doorbrekend am,^^
uitbreking, steil

i>iyo±. tog frigus vorst (xyho huiver pf = cQQtycc

Qtyoto ik heb het koud H Qtyitty huiveririgwekkender,

Qi±tt wortel iTQOQQt^og grondig [vcrschrikkeltjker

(ilfjca laat inwortelen £QQi±o3T(xt is ingeworteld

^irirk (*) siinger t werp
f
?QQtqyv Bijvr mtttco)

QtTTtj p zwaai, de stormloop
fvojrrog met „goeden gang" (euph.) de zeeengte tusschen

Eubora en het vaste land

7i

Tv6g F neus gewl. ph (<ivu hft'o/.tQotg z. /Juu~

(ittSov (Pers. y, vw,) rosa roos qoSio^ rooskleurig

Qtj&og p geruisch, goivengebruis gu&iw ruisch
;
spreek

fjrtQQo&o? = zTTtT&QQQ&oz; H te hulp komend* behulpzaam
{kopvvut versterk fQQatidvog sterk c'oqojgo vaie, vaarwel

iT£QQw(i\rt]ir kreeg kracht Qojutj sterkte

tojnitiorog zwrak uoQtoaTia zwakte, moedeioosheul

txoQWGTitQ ben zwak of ziek anoajaTiftta ziekte

natj'Lo kwispelstaart, overdr. omgeef met vleierij aatQto veeg,

otxlog zweliende vloed der goiven (vgl. swellan-zwellen [weg
ouhtiAa schommeh wankei (ook fig.)

GaXTTiyq yyos F rrompet GaXintio y^to blaas de trompet

<ftx).7ir/.rt}^ trompetter
Gaot;, ko^ F vleesch, gew. ph oaQxoycxyoi; sarkophaag
iTicrHt<rriy? (Pers. vr. w.) satraap (tarQU'xtvto ben satraap

aacTQaTTcla satrapie, bestuursgebied van een satraap

acxTTto (Scii) tiriGthTto bepak
jOFHij^$ duidelijk adv aaipolg = aaija ccaaqryg onduidelijk

tituacofhv) maak duidelijk = oasprptLco van bijvr amitjvt^

aaqyritcx duidelijkheid, onduidelijkheid

afih'VVfii (voor afitat'Q) blusch uit &tfi3cazog onuitbluschbaar

til$Qftat vreeSj heb eerbied voor p atfito, cr£(?i£a> r atfitx^to

atfiag, ao; H heilige eerbied, verbazing £t^aamg Augustus

fdacfti'jz vroom cvotficia vroomheid ben of handel

vroom tgst aGcfitjg, uat^tta. uatfllu)

aiuvoj eerwaardig; fier Gtitvorr}*: waardigheid
;
heiligheid

Gcuv t vo
t
u txt pronk

aiia) schudj schok actouy(htct lastafschudding

$&Q#&§ aardbeving
aXtui H glans Q'tltf&fy maan
a&fia verdek, roeibank tvaadtio,; H met stevig dek

W oeit (ijTTf) zeggen Ivcnw H bericht Imp hfrtne voor cvGcKt

(oud Lat. incese), pl aor hnrmov

uajrtTog H onzeggelijk, groot of veel

{rcOmato^ H (z. &nt>$) goddelijk sprekend, goddelijk. gc-

weldig = frtGirtJ H Oeajri^o) voorspel

tfjyxc^ perk,- omheining; hordc, olijfboomstomp (Lys.)

ar.;nx = oyjuttov teeken i ttaijnoj uitstekend

ayuati'to duid aan, geef aanwijzing, beveel ; M erken
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tj}jno> doe rotten, P rot, word brandig, aor h^TjtifP. tf&ftgta

ben verrot

o&ivo^ toc kracht (om te staan, v. W oto)

($$'My$>!* zwak '&n&h'Hct zwakte anfrtpia) ben zwak aoVVco

hen sterkj heerseh, geld

at/j/ (v. fiftyj]) = otto T jj zwijgen tsiyuto = atco,T«o> zwijg
ntf/a adv = 077} zwijgcnd, stil

r (Kaukas. vr. wr
.) ijzer tii8ijQio$, ofig = atStjono*; H

van ijzer

a benadeel ucstvyc ongedeerd, onschadelijk
csivTTjc H roofzuchtig ^tvrttc H rooizuchtige Lemniers

tf?Yf/iT graan, brood j voedsel = (Jxtlov oiTko geef den kost

$iX%$tg verpleeging httcilTi^cntut voorzie raij van levens-

middelen nuoaoiTQ^ tafelschuimerj talelgenootschappen
(van de Spartanen)

oau^co hink (skatzonten = hinkjamben jambische trimeter

eindigend met trochaeus of spondeus)
i{? scaevus Hnksch, onhandig a-ActtoTvc verkeerdheid

n/,u7i va> graaf ozucioc £oc scheepsbuik, p schip

'ActTav'AaTCTto haal omver 'AaTaoAayt'j verwoesting
oxibupvvju verstrooi = oxlSviffti H vgh oyj^co scindo

[cjAiSvauat H verspreid mij

oxD.foo laat drogen trans okcIctoc (laat) uitgedroogd, skelct

tiAhjm^ hard [^trAh'jQcocsig verharding, sklerose)

istmmSs co§ schenkelj schenkelmuur
\ AuKfMc krom. scheef tsxoktov rondzang, liedje

oxtTTTimat overdenk, in 't Praes gehruikelijk csxonko vgl specio
us.tttuu overweging GyJyuc twijfel

rsxon6$ i) bespicder, wachter {Ininxonog opzichter, bisschop)

adj TjjltGAOTTog ver ziende 2) einddoel, doel
i'/.tj.-iiK specula wachttoren OAorrclog H klip

oxcvo>
T
toc gereedschap, werktuig ra G-AcVOti6oa last- of trek-

vee, tros

(lAcVt) uitrusting, bekleeding
rruQacrazvj) voorbereiding, uitrtisting
-rarjaciAivuZco bereid, mst toe ununufSAtvctfSTQC = fhraouo-

xtvoc niet toegerust

Ht(rxtvtt%io breng in orde = autuctaciu^lo ; herstel

tivGzava£(0 pak samen
(vr.w. in cj/,ta) tent, hut, tooneel, daarvan > scena

tooneel
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ttxyvuto = GtyvM ben belegerd Gxt)vtoua behumng.
oxvtttso druk met kracht aan, stut M tStojmoffW steun mij

cTMjTi'Touui ti beschut iets tegen a*/"^ voorwendsel
tmcsxrjTTToy rtvl druk iemaud iets op % hart

vxijnTQop staf, heerschersstaf, scepter Bijvr cjAtjrrTuv in rr/.tj /r-

rodyfjj H schepterdragend
cJxijTTToc neersehietende bliksem, onweder
OAta schaduw csxt6u$ H = cr/AHMtc = xuTc'tcJxto^ schaduwrijk

fixtuouctt H word beschaduwd (ratoWro)
ax6ro*\ ov en *oc donkerte (vgh schaduw) 6aot£u>6c donker
Gmiuioc in duisternis zich bevindend Irt tOAozko verdonker

axvXoj* roof, wapenbuit gxvUvq> spolio schud uif
OAVTffhj knuppel, briefstok (der Spartanen)
rTMt/ro^ toi leder (verw. met scutum en cutis)

ffziTorrj.no,; (z. rhtvto) H Iederbewerker
csy.oiTiTto spot axtouua scherts oy.toxp H steenuil
rrogroj verstandig (bij Herod. sluw) handig, wijs (niet bij H)

aoftta (slmvheid H) handigheid, begrip, wijsheid
maak verstandig oo f ilouat ben spitsvondi^

GotpiGTyc meester, wijsheidsleeraar, sophist (haarkloover)
ooqioua list

}
kunstgreep

f
uitvlucht (drogreden)

<iiAn<To(j'Oc minnaar der vrijheid *tdoorniitt streven naar
o.Trn j; gcbrek (fTrchiog schaarsch = djraptciTt^ (v. (T:ratH£to) p
airuco trek, hijruoa csn-aouo^ kramp

zrtoiCSTrcouhTj noQGpiSiu accentus circumflcxus
GTiHqa > spira kronkeling (svoithquco dring inecn
tSnelQw spargo zaai tvrrhiuu zaad u,too« het zaaien

vWQtxveg ri;aot de Sporaden csnooadrjv adv uiteengestrooid
onirSco sprenkel, giet uit ; OTikcsto. 'icsnHcsu

G7tct.'8o
f
uai sluit een verdrag, beloof of beding voor mij

GTTovdij dankoffer, ph dtlr^l^i verdrag, wapenstilstand
&&$&7tov8o$ onder wapenstilstand

(STTOvSitog spondeus, versvoet in offergezangen
onivSto (Qoitta. p) ijl tsTTQudy ijver, ernst

OTTOvSfj met moeite^ nauw^elijks
tfTovtfftros ernstig, flink Gtt$v^$#$w ben ijvrig

Qittyv, ijvuc milt GnluyyvQv ingewanden (hart etc.) gew, ph
tinoyyoj fuilgus spons = cTTroyytd 67To86g F asch
GTadtov, Aeok onaStov spatium (vgL spanne) renbaan, sta-

dium, als maat 185 M. ph ook cfTddtot

cjTcxlco l^coj oTala^io druppei in trans crruytov. ovoc F droppel



74

ifvaXay^og afgedruppelde (vgl. stalagnieten en stalactieten

)

orctvqig paal (W <JTa
? vgl. Lat. instaurare en (Srulog)

uraiototta verschansiug u rf<\iTavmm kruislg
<7rh<q, arog vet, tal'k (vr.w. m. W Qrct)

arty& tego bedek (oorspr. v.) = (srtyatto mtyuGpa bedekking
G$if$ dek, dak pl. huis p areyavog bedekkend, bedekt

eo? H tectum dak, huis, zaal

VTilpio trap vast, stamp <fvi($og tred, voetstap, pad
GTt-laoi^ H vastj gedrongen
iTnr/o^ het gedrang, schaar (vgl. stipare dicht omgeven)

rtTtix& (Duitsche steige, stijg) schrijd (sriyog rtj (pl. OTiytg

F H tsrtyaoftat H trek voort); regd, vers jVonyov twee-
regelig vers

(rTiyofiv&ia (^GTtyo-ur&og) het .,spreken in verzen" sticho-

rv.yLrie, in het drama het elkander beantwoorden in

verzen van een regel
ctTutyog rij n^u^TOtyj^o} omring
CTor/Hov vvijzer op de unrplaat, letter, beginseien (Stochio-

metrie)

Grillw (vgl. Duitsche stelle, plaats) maak gereed, bereid,

zend
or/llouaL p rust mij uit

T
trek uit, vaar aor larctlrjv kwam

GToLi) > stola kleed (fvoAog vaart, tocht, vloot

ravtiroJJto (vavtiToXog) p zeil

air6tiro%og afzending der vloot (laat afgezant, apostel)

tiztGruXto draag op, meld tirtfsroh) opdracht, brief, > epistula

7TtQt<iTz)J>vy omkleedj draag zorg voor
GVQTeXXto trek samen ssvtsroh) verkorting
vuociTtlXto houd terug M v7rooT^%Xo^at verzwijg

onvog eng Ion OTHVog (voor tirevfog) ro artvov de engte
tSTevtorrL- (v. oTry luik) nauwe pas
fsrdvouai H word benauwd, bezwaard, ben vervuld

ssrtvoo kreun, zucht = artva^to p, GTtvayco, nrzvayoiiat, <m-
vayt^to en GTtvayjw H
*u<n'og steunen, zuchten arovoetg H jammervol
tfTQvctyij H weeklacht = fjrc-vaynog p

ffrtoyco oemin
7
ben tevreden, berust erin

•":<-"g = urtnon^ s tijt\ hard, vast fjrtotov iigmir in de
ruimte

<srtyt(o = QTtoUi'Ato beroof P GTinoHttt ben beroofd an-ojjtstg

berooving, verlies

75
!rJ H bekrans IjrttSTUtuwt H vn! tm i

schoonen voorhoofdsband
,wra!S-*^ M met

(frojuov gebit, toom
tt^tttf = arfKApviw sterno Spreid neer r» I* t

mmy& trek te velde gg^^ le£er
crrtl« r#Ia veldtocht, krij^sdienst'

ffr

rr--5kuidr
aa,1V°Crd^ ^eer V« legeraanvoeriog.

krij-gshf '*
COmmand

° ^» veldhcersdaad,

gedraaid M (scil. ^l) Sskcte?
J

tragische afloop
teru^rekkjn? accent) ^r^^

™ ^ F stroom in fle ondcrwereld '^§m stygisch
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artXo; (v. ovrto maak stijf, vgl. W ara en GravQog) zuil

7U^<m^ met zuilen omgevcn. 3 peristylium zinlen-

de op de zuilen rustende balk, architraaf [gang

avxo^vr. w.) vijg (UWtfj vijgenboom

GvxQilccVTi]* aanbrenger (van verboden uitvoer van vijgen)

kwaadwillige aanklager GVAQyavTtw chicaneer, vit

aOla pl. roof GvXuco rooi, plunder leeg

%mwp (scl. ieouj) onschendbaar toevluchtsoord, asyl

iiooGvlog tempelroover itQO(Tvlta tempelroof

F 'herdersfluit ouot£to s= ovoiTrco speel op de fluit

tftJflCDsleep <nW« sleepend kleed der tooneelspelers

Siuggvooj haal over den hekel Vgl. de syrte

rrt\sus = ^ zwijn, everzwijn, zeug 'Savva hyena

iinffiojMe H = r<T° (f =*ff^o4^ flMcixw) varkens-

o^rp^ H varkenshok I
hoeder

avjfroff dicht, veelvuldig, veel, lang

tfq$$<o H = GqctTTto (|to) slacht, moord cf / «/V moord

cT<jr<9'*fV moordenaar Gxpaytulco oiror

Gfcctna kogel
7
bal > sphaera sfeer

atftdXvJ fallo breng ten val, misleid, P $0mm verS is mi
J

ffL^ aXua
f

ongeluk, misstap

fffctitg^ glibberig, bedriegelijk — gflg(tf|g$$f

^7,|«?,^ zeker Cccnn'dciu zekerheid

GtfivSfon funda slinger o^a^o/ (v.
Qvuio) slingeraar

(lyoSoos heftig, adv. gioSqwc, gew. <Jfr<i<V< zeer

oyoayU, t&&$ zegel bezegel

g^vquv enkel, xaUfrj H met schoone enkels, schoon-

i-TTMTif voioi' H enkelgesp [voetig

CF;(itco scindo spiijt GytGTri bfiag kruisweg
:

m*$% H n^lot^ schip uit ruwe balken (vgL e0>

piank, bord oyjrh] blad vand. Lat. scheda)

G&pa (vqot Tjrtiua vgl. tomentum, tumere) lichaam flnj

Hom alleen doode lichamen)

atog — aaog H gezond, behouden, ongedeerd

,7^r„o H = ^oco, gu%co (voor Gioi'Qco v. crwfflj) bewaar, red

gcot^q redder gcothi^ redster Go)T?joU< heil, welvaart

GcoThoiog heilzaam, gelukmakend

T

W t<*JL
; aor rlijvm {Irhjv) verdragen, kan het van mij

verkrijgem wagen (vgl, tuli, tollo, duld)
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uchjTog onverdragelijk uThjTtw p Verdraag niet
Talaygojv H met geduldig gemoed = TttXctoijow H
TaXumtQoog ongelukkig TaXunrcooia ellende
Tuluinu>t)tta lijd, word gekweld
TuXag, aiva p ongehikkig rX/;«oj/' noodlottig

TulavTov weegschaal pL geheel de balans
; gewicht, talent= 60 mina's (vgl Tav-Tctlo^ en 'A-Tlaj [a prothj) ,,drager

M

itTcaalavToi (« cop) H gelijkwegend, vergelijkbaar
TtlccutW; tD^oc drager = degenriem, koppel

Tolua, 5g koenheid ToXfcam waag, ben niet bang
TolutjQo^ koen = tvTaXuo^ ; brutaal

TUTTtitfoj laag TajTHvow verneder
ruTTfjg (Perz. vr t w.) tapijt (daarvan }

t Duitsch Tapete
behangsel)

raQUGGto wind op, breng in verwarring Tuoapi venvarring,
Taoaytodi]^ hartstochtclijk

[
oproer

aTanuxTog onverschrokken chaQa^ia gefnoedskalmte
tugglo rangschik, stel in slagorde, regel, beveeJ

tuktuj bepaald tu-atva}} tactiek (miltt)

fewwj ongeordend utuatIco onttrek mij aan den krijgs-
tvTa^Lct (v, tvTUATog) goede tucht [dienst

r«|;^orde, opstelling, plaats
;
afdeeling voetvolk

TttSiaoyoj hoofdman Tuytta compagnie
T&yog p heerscher
irrrizaGGta = ttoqutuggco regel, geef Iast

TTUoaTCtGGouai treed in slagorde tegenover
n-uTUTa^ig nevenschikking vKQTtt^tg onderschikking
(Gramm)
avvTciaGQuai word eens over cr-^^e|^ afdoening, in Gramm.
zin zinvorming (syntaxis)

TuvQog stier 3 Mk&t tuvqos stier van Minos, Minotauros
rayv? snel Stu Tuyjcoif = rayjcog Tttya snel, misschien

&aGGov sneller = ojg TckyftGTu zoo spoedig mogelijk
fTiti TUyiGTa zoodra als

rayvTi^, TfjTQ^ (Acc?) snelheid = *"ypg> mg
<5j %o? Tttypvg == 8goi> vayoj op zijn snelst

riyyca bevochtig aTr/ATog onvermurwd (fig.)

Tityw (W Ttv = tu) tendo span, rek, strek
Ttxatg spanning Tovog spanning, toon ; als verblnm in
yzioorowg de hand uitstrekkend {dvttTHPojv t^v ytioa)

yttooToifko stenij kies Hopia stemming, keuze
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rivm^ ovtoj (trekspier) pees, spier (bijz. bij den hals)

Tt<i i'vj H spreid uit, leg of plaats neer (havvoaa)

Tavvofmi ijl in gestrekten draf

twv- in smst*= WMU H lang; Tavvy^ W a*

Ttruino H trek, strek rutvta > taenia band

zroQT'Am wend voor Traoratf^ voorzin

avvrovog aangespannen, straf, strak

Ttioai tero wrijf, kwel otTHQt
f
g H onverwoestbaar

T*ftnV; tvva teecler (3u£)fag<l£ p doordringend

TO^tv graveerstift ro^i'wbijtel uit (thoreutiek ciseleerkunst)

TtVQaivio = TLTimto boor TQtjTtig H doorboord, doorbroken

r/.v^fo wrijf tiutrotpw vertoef, onderhoud mij

(5(ft)roi|j?; oponthoud Tmfttov kale mantel

(rorco) fjtfftjW H put uit IAtqvtojvij H de onoverwinnelijke

otTQvyiTQg rusteloos (van de zee) [(Athene)

rtiyog, tog muur, vestingmuur^ U

Tiiyitw versterk imTtiytQua bohverk (voor den aanval)

Tu/iuv muur rotyog wand
rry.ttaop =* TwtitoQ N H einddoel, grens ; merkteeken

Ttxuutoouut bepaal, beoordeel, leid af

Tr/^ivjnov kenteeken, bewijs

o/'cj^ (vgl, texere) timmerman Ttxratvopat bouw

n-Uw = Ttlt^ta H kom voor den dag, verschijn, word

i'vuTilho ga op (v. d. zon) uvarohj opgang, Oosten

(daaruit Turksch Natoli Klein-Azie)

ivrtXXoput draag op = |^23te H (in tmesi)

T&og. tog i) doeC einde (to) rtlog adv. ten slotte

2) wijding == TtXtTi} ot ly riht = ro\ rihj de overheden

3) belasting, tol rthovijg (tovto^at) tolpachter, tollenaar

&mQj$ onvoleindigd, vrij van belasting arP.nu vrijdom

inorMjg belastingplichtig ;
[van belasting

tvTtlijg volledig, volkomen = r&ttog adv. wii^
Ttlnko volbreng, beeindig t$$m met goeden uitslag be-

0$%$$ goedkoop, gering noXvrthjg kostbaar [kroond

iGorc/j;/„het geiijke betalend" isotelie (een soort metoike)

Ivoirthjg eignl.
Jf
de kosten opbrengend 1

^ nuttig

XwttkMm ben tot nut aXvatrth'jg schadelijk

t-iXim (voor rth(tjo>) voleindig; wijd in
;
betaal

SiarfXto irot&v doe voortdurend

nk^ einde Tth*Td& eindig
t
sterf

TthuTaiog de laatste ru rthvralov ten slotte
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Wjjiro, snijd Bijvr. rauvta Tfiijyoj. Stattttjyoj H snijd in stukken
hrtuvto snijd uit uvvTt

t
uvto snijd stuk, verkort

t.u?/^ scheiding 4$pp het afgesneidene
rouT? snede r^ugg het algesnedene touo^ p snijdend

-rojjtfs als verbln act en pass.
;

8iJvTt\uog de hoathakker
ccTOfwg individuiis ? uvouog (scl oSff/«) atoom
K7ruro/iov .steii gvvtouoj afgekort

rafiiag schatmeester r^u/^ H huishoudster
TapuvM beheer, tcc^uhov voorraadskamer

Tiuevog, tog H, afgezonderd stuk land, kroondomein
;
heilige

omtrek (tcmplum)
rip^ «roj («o^ H eignl, ster, vgh %<&M voorteeken, wonder,
teeken (Thq^u^ teekenverklaarder)

TtwTto vermaak aor tTtQirOu^v H = tTtxoTTtjv verheugde mij
TtQTTvoz verblijdend, onverblijdend
T*Qtpt$ opvroolijking Muzen EvrfQny en TtQxptyoo?}

TtQoaipco torreo droog trans TtQGOuat H word droog
raQGog (TaQnag) droogoven, teenen vlechhverk; TOetzool,
blad der roeispaan

rm-£§, V/og M cicade

rtp>t; kunst
;
bedrevenheid, kunstgreep (vgh texere en tUtwv)

urtyjvog kunsteloos, eenvoudig artyvtlg natuurlijk, klaar-
avrittxvog mededinger bitUTtypog kunstgenoot [blijkelijk
yHQOTtyvtjg handwerker = ztyvivijq kunstenaar
rtyvt'Aog deskundige, volgens de regels der kunst

Ttyva^a) = Ttyvaouai zet op touw (een list)

Ttyp^ia kunstwerk, kunstgrcep
r^Koi smelt trans P tfaopai kwijn wreg (tTuxtjv)

rtTTjxa ben weggesmolten (hg.)
rijXi ver = %qko% rqXoQi H rvh'ixit ver weg

T?jhvd-tv uit de verte vyUSaittig H verre
Ttjfjto} pas op

f
neem ^vaar r/jQtjOig waarneming

TijTauitat ontbeer, derf
;
ben beroofd

Ttftitu*^ tam Ti&aatvto tem
Tt(h;ut plaats; leg ; voor pf P rt&upat gewL xituut

Ttbxt
i
uai M stel aan als iets, houd voor

voitov Tt&tvai of (door T

t volk) vt^&S&m een wet geven
Tt&tt$at To\ SttXu halt maken, post vatten, zich legeren
Tt&ta&at rijv vpfjqov zijn stem uitbrengen

&it*a plaatsing, stelling (thema) §?||%fca (opgestelde) wij-
geschenk, kerkl, apud-Hta banvloekj vervloekte



So

(h<<tg. tarog (0, godin Themis) bepaling, wet sfcti Oasuog

'&tptW&g of (gewh) f^&4g rechtmatig, geoorioofd

O-EtatiTQvw H spreek recht a&ttiHjrog (Pmo$ H) wetteioos

&&n% steliing (thesis) ai'vUhotg tegenstelling om-

zetting

vtrofaatg grondslag, veronderstellmg (hypothese)

-dteyi; aytovoO-trtjg kamprechter rono&hrjg wetgever

votioOtTfw geef wetten rouoiriaiu wetgeving

{ti&po&hqi wetonderzoekers {college van thesmotheten)

i'ovd-fTtoy ,,breng iernand tot reden"', waarschuw z. voug

bewaarplaats, graf (xttQ&$K% voorraadskamer

7TCtotc/.ttTocQ};'A?; depositum TTQOtiQijx?] toelagef

rjroOi^i- onderpand (hypotheek) of (van M) raadgeving

ihixog p zitplaats — $0M H ^ckcfata p = d-uxico p zit

dtctrHytjui regel, breng in een stemming of toestand(vgL

OLw/.Huat) Stdd-ttitg inrichting, toestand

ijTtTiOijiuti Ttft zct iemarid na
r
val aan

}iiQ\iTi$£{icd Ttyt sluit mij bij iemand aan

c/rvriQw&ui onder elkander vaststellen (H vernemen, merken)

Hi'pO'yxij overeenkomst, pl. verdrag ovif^ijtta wachtwoord

nxrco (W rf*) verwek, breng voort nxonm — nrozntt

rUvav sss rixog. to: H kind [moeder

v&xag geboorte, nakomelingschap roxat rente

ray.tvg voortbrenger roxijzg H ouders

jtXlto trek, ruk Ttvuwco sehud, schok

T<Va) (rthto, irHaa) betaal, boet = a iortvco

M rivoucu — nvvctat H doe boeten, vergeld, bestraf

riatg vergoeding, boete, straf, wraak
rito (i) H schat, eer rv\u?; waarde, prtjs; eer

p
achting

ur'iuog ongeeerd, buiten de wet gesteld tgst mtri^og in

eer, burger

c<n
t

ucito H = ctrtutt^io niinacht ttTtnoto verklaar eerloos

ctTtula ban, eerloosheid cvtloriuta eergierigheid ytloTt-

ttnntat DP ben eergierig

rtfttag gewaardeerd, waardevol, kostbaar, duur = Ttpyttg H
i tiiaoi schat, acht, eer xi^ta waardeering

Imttft&m fv. nm; = W-M$ doe verwijten, laak

%6$ov (vgl. texere) boog (= pb) TO!=u fio = ro^aQa^at H schiet

To^nrtj^ = ra^ti-Ttjg bongschutter To&vfut pijl

tqttos plaats rnjTot (rhet.) gezichtspunten roTrtxr; (topica kunst

om loci communes te vinden)

m

iivOTrog ongerijmd, zonderling ctTonlct zonderlingheid
vTOTOjrim vermoedj heb argwaan

Tgctyog {tow/u)) bok TQaycoSag (uoMq „bokzanger"
tooneclspeler in de tragedie TQftyopooi ook roaytodia
(roayoidotg bij de opvoeringen der tragedics)
roaywtitmowg tragediendichter = TQ&yix6g treurspeldichter
TQayoiSlco voer een (of iets als een) tragedie op

TQct/tjlog hals l^TQayijXi'Qco werp (over den hals) af
TQayig = TQij£Vj H ruw

?
steenachtig TQayvrijg ruwheid

tfijtta (vgl. TQtco) tremo sidder onverschrokken
ctTQtftccg adv. H rustig avQHdto = ttrotiilCoy H ben rustig
TQoftog het sidderen tqo{uoj. l-ouat H — Totuto

TQtTTto wend (vgk torqueo) ±TQunov p = etq£wu
hQctjroii^if — trQajtTjv keerde mij trans iTQtty&ftqw
Bijvr. Toairico, rmmaoj, TtKOTrao} H van verbln, zie beneden
tvTQZTryg gereed ?vtq£ttI'Qo} breng in orde^ regel

TQonrj omkeer, vlucht rooTraiOr zegeteekenj (trofee)
TQuirog wending, wij2e en manier, karakter

;
(rhetor.) over-

dracht, tropus TQomxbg n^alog keerkring (tropen)
Twt toojtgj op welke wijze tovtov tuv roo;ior op dcze wijze

;

zoo ook nttVTu, ovSha tj^mv en andere; ook met
en x&ra (accus) noog tqojtov mvig op de wijze van iemand

van verbln in samenst, -rQOjrog :

uTQOTTog onafwendbaar Tralvrtjonog H behendtg in vele
dingen

uvutQfiTto werp omver, verwoest
yrptTtottai rtvog stoor mij aan iets; bekommer mij om

iemand
tirtTQiircQ draag op, laat over

;
sta toe txiTQQjrog (= cVtrf-

TQapplirog die belast i.s) voogd
TTQorQtJTto spoor aan 7TQ06TQtzrto = TTQooTQtiroitat M roep
smeekend aan 7rQ0MToo:n) het smeeken

; smeekbede
TQttpco voed, voed op; d-Qtipco. Tt&QKitpctt

TQQjy voedsel
t onderhoud TQQtpog voedster

Verblnm in samenst, — TQ^tpog voedend of (proparox) gevoed
avriQoq.ag samenlevend, vertrouwd
TQoqittfg voeder &Q^tua p voedsterling
raotfhg, ta F ttut H dicht, talrijk adv. m0i% dikwijls

rjti%<o loop f &Qt%to aor Mqcc*aqp % doa^uitf

rooyog omloop TQQ%6g rad, schijf

TQo%ctiog loopend, snel o TQoyuiog de troehaeus, - -

6
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pn{m (W tqzg vgl. Tohito) sidder, vrees, vlucht f TQffito

*$bg0?i ^ schuchter

Sl t'Qit Totu. rnla drie Ttna^ trits Ttitutvu drietand

TQig driemaal fQiya, TQtyfru H = TQt%$ drievoudig

tQipq$$ p drievoudig = Tm-xhtvg, TQmA&QtQ$ adv. TQm&j}

tqItq^ s= TQLTaras H derde TQtTaioc driedaagsch, in drie

T^irr^ derde deel [dagen

r^/fia = T£*vt> piep (t(u/Jw z raoco)

TQwya knaag aor houyov (vgl. Toayoj)

Towyhj Iiol TQcoyXoSvTTjg 0iouai^ holbewoner

H = TlTOVJu'AtO WOlld TQWftU lOU CT), DoF = ^fcf^f

wonde TQavfiUTt^co wond
Tvpfto$ tumulus grafheuvel, graf tv^q^ (&ticcQi$xv>) p be-

graven TVfifcvw hestel ter aarde, offer bij
J

t graf

r?,Tro> sla TVTvxoixcti sla mij zelf (van smart)

Timoz slag, indruk Verbln. -tvttoq slaande of gesl.agen

Ttojnm vorm, maak een indruk Tintouct maaksel, de um
TvtiTTUvov stok, knuppel; handpauk (tombourijn)

ujtotvtt.ruvl^to sla ten doode toe

tvquvi>q; heerseher (p = patftXtvg) Tvnuvrtho = Qp&o heersch

TVQQtvpiq despotisme

Tvqfc kaas, laat $ovtvqo$ of qqov boter (eigenl. Scyt. vr. vv.)

rt/fJLd; (vrw met volgd.) blind, Tviyloto maak bhnd

rhfvwalm, darnp, overdr. verwaandheid

uhjow benevelj Tvy&Vi &vog = rugiW wervelwind

W rvfj Tivfc ryjc

i)ri/^«yco tref aan (tiVqi) Tev&ttcct, irvyov

8 t^qjj/ (TTflf^-) de eerste de beste N rwjjoy adv. toevallig

Tvy/u/fto 'ttquov doe juist (dikw. = doe)

TVp) toeval, noodlot xutu Tvyqv toevallig

t&rvftfg gelukkig tvwy/w ben gelukkig evTvyjjua gelukkig

geval tvTvyid gelukzaligheid, geluk

ccTvyv^ ongelukkig ctTvylto ben ongelukkig urvpjttu =
axv%t<x ongeluk zooals StfWj^, °y,*w •XW**
trvpr^^ifl toeval

fcri-j sr*£t-, rrvr-rv/^W xtvi ^re ^ aan
>
ontnioet iuqu-

Tvyyavto kom erbij

2}th/xw H maak klaar, Tkvyuut ben klaar, ben

TtTvy^vog = ruxrjv, efovxrog H goedgemaakt

wi/Wfflki H voor zich klaar maken Ivvy&Tj ontstond

Ttvyo^ e<w gereedschap, pl. Ttvyta H wapenen, uitru.^ting

^3

v

overmoed, misdaad vfioiSco nva of j|fg ga mij te

buiten tegen iemand v^QtaTfjj overmoedig, misdadig mensch
vytt]j = vytavoq gezond vyuta gezondheid (hygiene)

vyiutvto ben gezond, ben bij niijn verstand
vochtig, buigzaam, krachteloos vy.Qij ^vochtigheid",

zee (hygrometer)
vd<OQ, &Tog N water vdfittfto schep water

{ Xoutrrtfiat H wasch mij

'i'dou adder, waterslang — 0i$6 hydra
MqIq waterkruik, algem. kruik, urn
>

: t)no) r.ij
. .so^ waterzucht (v. &ip ?)

= ro$ zoon Decl, ook vUo^ etc. vtu
: img H

i'uQvu^ kleinzoon
iXato = trXccxTtto blaffen (vgh ululare, huilen) vX&yptig en
iXayua geblaf

Sfaj (v) hout, bosch, struiken
;
grondstof, materie (philos)

rXijttg H boschrijk

ru^i'; ho^ huidje, band *W$$$ Hymen, de god van den
huwelijksband, hnuloftsgod vulputo^ bruiloftslied

'iiivoj; eignl. band, samenstel, samenstel van liederen,

liedj feestlied

iuvtw bezing, eer feestelijk, bespeel de lier

vxctTog (v;r.tt) hoogste, subst consul (vgh summus v* snp-mus)

i'jrotzivto ben consui fet<og supinus teruggebogen, achter-

over

$0.$$i i$$ hoogte, van boven af $$$$$ H naar boven
Bipt H = iivov hoog, boven, naar boven vipqXog hoog

$mta$ somnus (voor sopnus) slaap virv6to doe inslapen

i :t yajTtAog slaapverwekkend rjrvzota H slaap

u/QVTVtw (%*o§) ben slapeloos (slaap als op 't veld?)

u
f
nr f rta slapeloosheid

ivv*jxviov droom
v$t*gq3 later voTtQctio^ later volgend

i) vGreQaiu (sch ?}««*«) de volgende dag

v(iTtQ&9 = v&TeQt^vy kom te laat ^raro^ laatste

i'qpctho) weefj overd. spin — verzin
T
denk uit (dolot

)

r
|
ccitfici weefsel

{teh regen vtTo^ regen &&8kg de hyaden, sterrenbeeld van

den regentijd (volgens andere afleid, varken %)
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9

qcxytTv aor eten (bij icjM<a) Verbln in samenst. -yayog etend

;

XcoTQtpayog lotuseter <ouo>-pcc/og H rauw vleesch etend

}7}yoq F voedselgevende eik (vgL fagus beuk)

W qxx, <P«*' laat zien, licht
h
schijn

a) jMp'i zegj meen impf %^ (aoristisch) — itpautjv H
oK cpiy/u nego qpccffKco beweer pdTdg gezegd

&$m&Q§ onuitsprekelijk &4ffip&$0M (%. tf^l-') H godenwoord
ulH(j\puTQg H (ook voor een god} onuitsprekeiijk groot

qdr^ H sage, gerucht cpact^co p spreek
|

of veei

7T€toui(pmitg toespraak Trooqaatg voorwendsel z. c) aan }

t

<ffyuq fama sage
3
roep = qp§j&ii H [einde

fiXamp'ijjjtoq (voor jWw^-i/ 0 v. [W«7rr<w) lasterend

tvtpqiLQQ van goede voorbeduiding frpytutti i,= n/- <Vu<j;

spreek geen stecht of storend woord, zwijg {cicpijun stil

vgl. favete linguis) wfaxpQj$£a aandacbtige stilte

:«w(ftfftfof&QS (v uut^ca) verzachtende benaming
srQOq^T^g waarzegger TrQoqjjTevco verkondig als orakel

vrQoqrjvdcc profetie

qttowi/j klank, stem, spraak ^wjwgeluidloos q.ojvho H spreek

h) quifrco (quf-t-O'-oj) licht f/Wtiajj/ zoon van Helios

Tt\jttihmn H maak duidelijk, zet uiteen

(p&o^ (voor cpapj^), 60? H licht, fig, heil, gewL a?rr>c N
(paaJ>fe (voor yujrtfTvog) H stralend Sup. q^uavraro^ H
q>uttvto (voor qiujrtvjto) H licht aor P qccdvO'ijp = act.

c) qalpw toon
;
quvca, tq>?p'U pf. TrtqTjvu ben verschenen

qsalpoftat vertoon mij
r
verschijn iq-tvyv verscheen

qsaivoftcct ttoi&p doe openlijk qr. not&v schijn te doen

'/ptbfMjv uTnxpulpouat (trans M) leg mijn meening bloot

'jrccfnpuLpcQ H (redupl. m. nasaal) = TramqavatQ H glans

uvaqupdov = (xfiqccSop (<>t)a) H algemeen bekend, openlijk

atpaprjg onzichtbaar <kyccyi£w vernietig

tj.icpctp^ zichtbaar = = q*ct$*$&g klaarblijkelijk

iTTitpGcvijZ duidelijk, geacht, beroemd hnqapttu verschijning

(Epiphaniefeest) v:i?orjq:avog H trotsch

cpMtg aankondiging (een soort klacht); nu phase (v, d.

maanj = verschijning, uiterlijke gedaante
TTodpantg voorgewende reden, voorwendsel
no<)i{>a<$t±oiiai wend voor ujrooq a$iara>z zonder uitvlucht

CfCcPTatonat (v. qaproS) verschij n, pronk
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qapvaata voorstelling qacjpa verschijning, gestalte

(paiSifwg H glanzend, statig (patSnn^ opgeruimd
ifdlay$, yyog F eignh blok, gewl. slaglinie

•/Sj y/QS F kloof <p6tQvy£, y/oq F keel
<p&Q}ictxQP geneesniiddel, toovermiddeh gift

ojuvXng (voor tyXtovXog) = q)lavQQg zwak, slecht^ laag^ on-
beduidend (verw. m. oudhoogD. blodi, blode)

(ptftoutti word gejaagd, vlucht ipojSo; bij H vlucht anders
vrees cpofiko verjaag P tfa0$UM, vlucht, vrees of ben bang

qofitoQg vrees inboezemdj of vreesachtig

(pofirj p fladderend haar, manen
;
loof

(puSQftai ontxie, spaar quSco, od±- verschooning
W qp^i' = dooden aor tm$vM H pf* P Tniipccf&t H
Vrblnm. -cparog in ctQrjlquTog door Ares gedood

{pQjr?} (alleen ph) moord, bloedbad qovdm p ben moordlustig

ip&P-os moord, bloed van een moord o&ptog rnoorddadig
qoimj bloedig i)afpoiv6g H geheel bloedrood
^uj .^V moordenaar qovnko vermoord

(fiPaxtX<o bedrieg [tpty&xq valsch haar)

0f$&. voeder qoopi} (herba) voeder^ voedsel Vblnom. -q>0Q($6g:

$V(pQ0j$§ = T^oo^o.- H tfzwijnenvoeder
,J

zwijnenhoeder
qnm draag, breng; draag weg oicjvj, i\pi/y.QV (°x«)

qeyopat p storm, vlieg, ijl

qaohoa koker q-c-QfejTQop berrie, draagbaar

ffigtMtfg H voortreffelijker = 'ifytfy£Q0&§Qg H qtQvarog

= qe/itrjTQg H beste

<fQQU het dragen, het afdragen afdoen. betaling
;
opbrengst

;

overvloed : van P : loop (der sterren, der zaken) q oQaS?]p

ijlings

<f
i>Qog belasting; Vblnom, in samenst. dragend; fiovhjqnoog

H raadgevend
uqooQg onvruchtbaar ucpoQiu misgewas
qoQtrg drager auq afOQc ty amphora tAveeoorige water- of

wijnkruik

qoQtco = qtQto De composita op -qoQtco, die niet met
Praepos. worden samengesteldj zijn van de composita

op -qoQO? afgeleid
;

Soon^oocto behoor tot de lijfwacht

v. fioovqoQOg

qQQTiij = qoQTiQV last. lading

qOQTtxng lastig, onbesehaanid, onbeschoft
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ditfoog (twee dragend) wagenbak, wagen ; bank ; stoel zonder

leuning (sella curulis)

(f
t^o dief qtooutn betrap

avaqJsOO) rira pas toe op of schuif op iemand
Siaqina) versehil, munt uit ro titutfonoi 1 het onderscheid

8tci$ toovroig voortreffeiijk

P tiiaif/oitmti nvt ben in oneenigheid met iemand (diffe-

f/i7i/-f-ow betaal bclasting ttnqnQa krijgsbelasting [rentie)

utxuqlou) draag over utTaqoou overdracht (metafoor)

TtQQmpfQO) breng aan ^fe^ogoff voordeelig

ovtntsou
;

t is nuttig avuqtoo)v = nutttg

nvptyfOHiQ'ttt gebeuren avuqoucc p gebeuftenis, (beschik-

king) gewL ramp
cptvyw vlucht (rtrct)i ben verbannen of aangeklaagd (SUijr)

jrtq tvycc ben ontkomen tt'< \\ i;yuiv\>i H ontloopen

i-ytj — ijvLce H vlucht; verbanning
ipuy&j vluchteling, balhng qvyubtrto verban

qQ&rco Ttva voorkom iemand; qH;o-Quat, t\fi)t;r — i'qiruou

qQr&vo) TrmtdP doe voor, het eerst

q ^tyyouut doe klinken, spreek qdvyixa geluid

drnqQiyuu uitspraak q Qoyyj; — qAruyyo,- klank, toon, sLe.m

Siqfrnyynj F dubbele klauk
t
tweeklank

lOciou) (yO'tnjto) gewh Staq trHov) stort in
5

t verderf; richt

te gronde pf. Qooa p = tqQunuut ben in *t verderf gestort

'&Stu 'ip Ouorog onbedorven
(i)f«)tj Qoqu verderf, ondergang

qQm

iva> trans fa¥f&&4 doe verdwijnen, verniel, ver-

nietig, intr. = M en P verkwijn, kom om aor $} Qiiitjp

H q&tuf-yo^ gadood
t
dood

i{ Oiat^ afneming, uittering

q&uvoj nijd qftoiJo) benijd (*tvi)
}
misgun

ty&tiv&Qug afgunstig tmf&bP$£ aan nijd blootgesteld

uk\ ftovog zonder nijd = rijkelijk aq&oria rijkelijke voorraad

'\i/,o^ lief
t
vriend qtlr/J^ = qw£p$ vriendschappelijk ?; qtliu

(scl. yf-) bevriend land qtlia — qOJm^ H liefde,

v riendschap

vM/..fj bemin, H ontvang vriendelijk i\ih;ua kus

qliyoj steek in brand, straal = qhylQm H nvQtqUytOcor

de vuurstroom q/Jyqu brand; waterachtig slijm </^>S>

yog F vlam (vgL fiagro, fulgeo)

0Ag F ader
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vloei borrelend over qlvaonj: gewl. qlvaoiu gezwets

i ) /. uunlo) zwets , beu zel

<poipo$ H glanzend, als eigennaam tboipnz = Apnllo

qoivi£,Tm$ 1) palm 2) purper 3) vogel phenix 4) Phenicier

(F <l>otrnViu) qntrixzoz = °tiOp$ purperkleurig

<f
ou'^fmj^? (v. °Jii'Cca bij 2) purperdrager, hofbeambte

tyWF&ta ga herhaalde malen, ga (bijz. naar scliool en elcL)

q tnjuiy ^y yyog F citer qonpi^o) bespe.el de citer

<Pqo%0 toon aan, zeg aor (l)'nqnuSor H = ^uuau

M qQ6%oiiui bedenk, overleg

aqft&S^ H onoverlegd, adv* uqnaStm^

uqoaSzu) H ben of handel onverstandig at\ouSii} H on-

bezon nenheid
unn\uaSj;g H zeer kennelijk neoti\ uut)j;^ zeer verstarjlig

q Q&ai^ (laat) uitdrukkiegswijze vandaar phrase

^uiyaquumg = n£oiqou\7tg omschrijving (periphrase)

1
q&gg*d siutt in, omhein &$$#xtoj; zonder verdek (vanschepen)

tgst xurcciioaxro*; met verdek voorzien

Stuq uuyuu tussch emvan d , middenrii

tptt&Tqfy tnoj [qnurtoiK o^oj) lid van ecn ^tjuroiu (eignl.

broederschap = 'IQV^QV H) stam
;
geslachtsgenootschap.

fatrie onclerafdeeling van een phyle

,
cktoi^ bron

tvhg F middelrif p — verstand (vgL qna^rqiut)

iitTaqotvo? (achter het middenrif) rug

mwtia maak verstandig, wijs terecht

in smst -qmor oroj; uqQtnr onverstandig «</ Qonvrrj onverstaud

iaqowt' bij bezinning, schrander

efltpQ&p welmeenend, vroolijk tvqoofivvij vroolijkheid

itUiqntor H het hart verblijdend iq.tuquwr eendrachtig

vrfQtqotor H zeer verstandig .touqutor H \Ttendciijk

o'wqowr met gezond verstand, verstandig

1 >oj<i nun vvt; zelfljeheersching

liefderijk qiXoquoovr^i vriendelijkheid

Bij vele van deze Adj. worden Verba op qnovita gevormd :

uqQOPtM, itjtoq oot'koy awqQOjUto (geen smst. met de volgende)

^ooWtu denk, begrijp, ben verstandig (= * v qoorho)
;
ben gezind

'

(tv q 0 ook ben welwillend) ulyu jonrko ben trotsch tcc iw-q$

qQoi4o) bett op de hand van iemand

f:$>ptfii$ inzicht qQovtjua gezindheid

qnnvt uo^ verstandig
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qy)vru nadenken, zorg $$Mfj&&. ben bedacht, bezorgd, peins
qnovrtaT^g peinzer

qni^
:
a(u F — yQixi} huivering, de onrust der zich rimpelende

zee <j(>MfTci> huiver = pf. ith]qt%&.

qoiym rooster qQVyccva ph droog rijshout

*tljy.o T\ ^og (Sem. \t. w.) > fricus zeewier, rood blanketsel

g ? 'A ct^ hog wachter (fvl ucjfjco b eh oed, be vvaak ,
geef acht op

,

verzorg qvXtkmoaat ben op mijn hoede rivu tegen iem.

*i vXaxy wacht, hoede

g vXXop folium blad cpvXXtkg p loof

yvQW bevochtigj bezoedel .recf vonipo^ vuil

blaasbalg, blaas q Bctccco = qyvotuto H blaas, snuif

'r
i V.> breftg voort q voitui groei, word tqw werd p = ben
w0$fjj^ ben van nature
cpvrup = gewas = q vTtvjiu v. qvvtvto plant

tyvij groei, gestalte uqvi^ zonder natuurlijken aanleg,
onbegaafd
tvqvtjg goed gevormd, talentvol ivqvta goede natuurlijke
vn:tt>qvtj b> bovenmatig [aanleg

fvutg natuur opmet natura t$twtx6$ natuurlijk (physisch)
qvXij stam (in Athene 10 phylen) qvXov stam, bloedver-

vvantschap, geslacht, volksstam
; schaar

£$$VQfim groei aan h\ . ol q c yttni H drukte hem de hand
^cpyTog ingeplant, van nature aangeboren (daarvan 't

Duitsche irnpfen enten)

X

W 7r<
- t#£s #&f.J — yuGxto sta wijd open, gaap

pf, xtfTjva = praes, yfcauu kloof

yarko (v. vbadj yccrug) H grijp naar iets, vandaar begeer=
y/tog (v. yujro^) fog ledige ruimte, chaos [yari^to H
jffMS F H kast yyh'j hoef, (gespleten) hoef ; klauw

yjlQQ^ H 1eeg ,
oude rloos , to t wed uwe gemaakl yi}qu weduwe

{verw. ook yalcuo ontspan en X&qo*:)

yaiQio verheug mij %atot salve, vale %uotiv tcb of xtXtvto

(Xtyto) zeg vaarwel, verzaak yccQTfk verbiijdend
yuna vreugde = yuQtitc H en yatmanj p TTfQcyaurg zeer
verheugd y/mi V strijdlust, strijd (van ?)

gunst, dank, bekoorlijkheid X&Qireg Gratiae
ytunv (jiv6$) wegens, gratia u%«qu onaangenaam
ffigigig bevallig x«Qiz vtIXouiu scherts
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yarnlouai maak mij aangenaam., ben ter wille^ schenk
uyantGTOi oiidankbaar = ityaoig ccyaomzia ondankbaarheid
tgst: tvyuQtfiTia (kerk Eucharstie/

yaluCu hagel

%ulu(n, ctGw vier, yalaQug los, slap^

pckwr6g moeilijk, lastig, kwaad, hard %<x%m$$ q>{$to moleste
fero yahiraipta ben of word kwaad

yc<),ii \u toom, teugel yaXivdto beteugel
yccAxog erts yuXxeiog^ to^. $0$ van metaal
yal/^g ertsbewerker, smid yyly^Uv smidse of metalen
voorwerpcn, ketel etc. yaAxojfta (yaix6w) metalen vat

yu/A'iju 0$, M (vn w.) staal Xal.vfltg een volk in Portus
yuiuo humi op den grond of tegen den grond =1 yaoudtc

en yuuu^e H yauoihv, %Kfici&M p van den grond (vgl.
yduuuhig en y&oip)

%®qu8qu aardspleetj kloof, bergstoom
yixQu^ ccaog spitse paal laQaxwaa (\\ yuQcx^oco) paalwerk

yaouoato rijt open, graveer in yccQaxrjjQ stempel, eigen-
aardigheid

%zTXog, tog lip, rand
yti}u< H = yttfitoP; wvog winterweer, winter, storm (vgh

yuuuQoovg [otoj) H stortbeek [hiems
ytiicintog = yiif.ciotv6g in den winter
%u$i&£g> bestorm, overwinter %etftctdtop wintcrkwartier
yioii'y 6vog F sneeuw

XttQ F hand Gen ynoog of irQoynoog bij de hand, gereed
yHQiog p = vno^HQtog onderdaan

()vcsytoi}g moeilijk te behandelen, lastig, wralchelijk
SvtTyloita lastigheid, walchelijkheid
t$%€j0$ gemakkelijk tvy/Qtict gemakkelfjkheid

fyyttnico = IntyHQHo leg de hand aan, onderneem
kntyHQyua onderneming iyynoiCco stel ter hand

SiayHQt^co, outxi = fitraynQi^co behandel, beheer
'IHqwv geringer, deterior= y^qutop H (v. y^'i^: V0 ^ H gering)

(bij xuYrug geplaatst) Sup ynQtCTTOg

Yuooouut overweldig, onderwerp aan mij

yihlStop; 6vog F zwaluw
jfttvs schildpad; lier

p vast, hard (vgl. hirsutus, liorreo)

V y/iH10 * (scL yf-) H vaste land y/oouvv^og z. W0&$
ytoaaio^ op 7

t vaste land levend, landdier
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yjw = y/voj H gjtefcj stapel op W yiv, yv aor iy
r

r[jr]c€ =
Itydvcc = H M iyvro H hoopte op yvruj opgehoopt

avyyico haal oraver ttvy/vatj vernietiging (i/oxttov IL

/riou en yvrooj aarclen pot yjvftoi en yyh^ vocht (chyl

= maagsap)

yof (v. yofi'i) het uitgieten Xoy(f6oot F draagsters van de

v^§j yov^ ophooping, puin ynvj hnop op [lijkoiters

yv.nux clam, schans Vblnom. -yoo^ in samenst. gietend:

qIm%6qq H lijfschenker tt00/60^ uitgieter, water of wjjnkruik

yiyi\\ noi kam een maat = 3,281

yijt^ rjvi^ gans (verw. m. ytttvto)

= gisteren yOt^ H gisteren

/Ow, o^oj aarde, aardbodem, land (verw. m, ytntai humi

en yfiuuuhu H l^ag)

yfroVW onderaardsch tntyHvm H aardsch, op aarde levend

ythot duizend ylhag een duizendtal

groen voeder
yl{uttw< geit (v. yiuttoo^ geitenbok) Xi

t

uatoc< Chimaera

ytrtov rok, lijfrok, malienkolder, pantserhemd

yXahu mantel, verw. m, jSffS hetzelfde

y}.wou^ geelgroen, bleek, frisch (vgL groen)

gawily igg F korenmaat = 4 mr^Xat dagrantsoen van een

mensch per dag (1,0941)

lohj gal jp&Og toorn jj&JUca H maak toornig M en P word

ntlayypU^ (laat) zwartgallig, melankoliek [toornig

/oufs' oorsp. dansplaats, dan reidans, dans, menigte van

dansers of zangers, koor der tragedie yooiyyoj = yooayoj

eignL koorleider
f

in Athene degene die zorg droeg voor

de uitrusting van
T

t koor

yoofjyiu ambt van kooraanvoerder, aanvoering van 't koor,

youtvto p dans, vereer een god [een volksdienst

yoQtvri^ koordanser, lid van het koor (12 of 15)

X&otog (hortus) bij H omheining gew. voeder, gras, hooi

W yn<x> xqjj noodig hebben, verlangen, noodig hebben,

gebruiken

a) UWSM (Praes zelden) leen aan ; M leen van aor

S£| = H schuld yoijOTt;^ woekeraar \}yrQ^^ulp
bj ynacogeeA een godspraak yn

fi > yof M laat raij een orakel

aor lyQijoa^p p iyot-a^ er werd voorspeld
^

[geven

XQuwtt^ orakelspreuk yo7jontoSt)j («tfw) orakelpriester

yQipryQtar orakel (spreuk en plaats)

m
c) ynaoj p verlang, wenseh naar (alleen ynfc en ynf

t
^yof^w

%$0io H xtyQjjtiH'o^ noodig bebbend, behoeftTg

%q tj[a] ,« ri(Tvv ?/ behoeftighe id

d) ygaopat (yofja^txt Ion yotiofrttt) gebruik, benut
t
Ttvi;

verkeer, ga om met iem M heb iets = Y.tyoyiiut H
Ttpi rivt gebruik iemand als iets Ttvi n iemand tot iets

%Qf;u(x voorwerp om te gebruiken^ zaak, ding
yof

(
fu<Tu goederen, have

?
bijz. geld

WSfiM^k onderhandel vooral van ambtenaren
ym;uxTi%otuu M doe zaken, verdien geld yoyttaTtijpog

geIdve r \verving
noioayoijua op de plaats zelf, dadelijk, oogeublikkelijk

yoftu^ aanwending, gebruik yofjtituag nuliig
'/(jKH'ittco? H (y{u<atuftif) breng nut aan

yoryitoj braaf, goed yotjdTOT^ braafheid
e) iQticA r) gebruik

r
nut (daarvan chria) 2) behoefte ge-

hrek = yotioj en yoi-u} H, dikwijls yQ7j (z. b.)

nutteloos al^jje^ voldoende voor behoefte, in t alg.

toereikend, aanzienlijk^ geloofwaardig
yoi} (eignL Subst = yoUo) gewL als Onpers. Verb, ; 't

is noodig, men moet Inf yo^iu<t
T f. yofncai voor yov ttitim

Part N yokov = (Acc. Abs.) daar het noodig is of vvas
ann%Qi} het is toereikend

yoito bestrijk, zalf iQtarog gezalfd
jjf^|pp| zali

yoovftj tijd yQovtog langdurend
yovoo* goud Demin, yQiuiiov goudstuk, geld

yowzoi (^to^ H) m§ gouden ynvxuv) verguld
yowvvvtxt verf yqwu:<x kleur dyQtfj^taTOj; kleurloos

%Qoa kleur, huid = ^cu.'Gen, ynooj H (ook vleesch, licluiam)

Att. XQcog. ctjzrrjs' huid Dat. 00 k yjno

ytoio^ lam ycoletko ben lam, hink
yc'jQtt en yojoog (W ;,

^«) ruimte, plaats, land t stuk grond
y.ctra ycoQuv op de bestemde plaats

TifmafcOQO^ aangrenzend, nabuur t&i^^wos inheemsch
yt.ooiov plaats, landgoed ; versterkte plaats, vesting

yjooico geef ruimte, wijk, trek terug trans bevat, houd in
dvccywQtio trek mij terug (anachoreet) iTvtytooko ruk aan

f

grijp aan
Traoccftooeoj treed af, laat over Ttvt Ttvog
'i.• yywnho concedo sta toe lyycootv 't \s geoorloofd

yojnt\to scheid, ycooh afgezonderd, met Gen zonder
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%ut)lto trek aan of tokkel de snaren, speel
%pal

t

u6g snarerispel (psalm) tpaXrQta bespeelster vau de luit
xpuvm raak aan a\pavarog onaangeraakt

schrab ytqtirog gepolijst (palimpse.sL)

berisp xpoyog berisping
^Xtov armband
iptvSo) bedrieg ty&ifafajv werd bedrogen = bedroog mij

ips oouat M lieg t^evadtt^v loog iptvaTvg leugenaar, be-
drieger m leugeu, bedrog iptvSijg leugenachtig,
onwaar

ipijioc (verw. m. y&m) F steentje, stemsteen, vandaar
stemming, besluit, oordeel
hmpqyi%m breng in stemming \pry;\iZouat M stem, besluit
tj'ofnrtut besluitj volksbesluit

bloot, kaal, eenvoudig (? iptXov) %ittl&($ ontbloot
v 't-'/eo adem ipvyog. iog koelte, koude iffv%$6g koud

ipvytj ademtocht, adem, leven
; ziel, geest, hart

<vd-Ho stoot, dring 'ewoct, kvc*fryv ; W fo&, vgl. tvPoaiyaiog
(h'-jron-t-yfi) H = h-oal-^&tov H aardschokker
bijvr. cttyi^io tov>iattug

J

t stooten, gedrang; twist

&{M rauvv, hard, wreed gruwzaamheid, hardheid
«

(
uOv umerus, schouder

$#QS (voor rtovog^ vgl. venus in venum dare) H koop. prijs
tovtotiat koop hopovLitjv tov?) koop
WMi te koop &vta pl. koopwaren

c)Ov ovum ei locc tiktuv eieren leggen
(voorjcooa vgL jaar) jaargetijde, bijz>

J

t goede jaargetijde
of bloeitijd van 't leven, jeugd; tijd van den dag, uur
(boaiog en iooiog H overeenkomstig 't jaargetijde, rijp
<>:it»oa

(
Vgl. imiaio) de nazomer, 't begin van den herfst

mw0v&$ H van den herfst ^trojitoQov herfst
< <vitlii

t wonde, lidteeken

- bleek toytjQ* H = cbymkyj bleekheid
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DIKWIJLS VOORKOMENDE HOMERISCHE WOORDEN
zonder duiddijke verwantschap met woorden van het proza.

(^ydanuZw plunder,
verwoest
^htradvog zivak

otXuaov bokaal
a/Joutu (aor cdcvaatfttt) ver-

mijd = aUtivuj^ mhm.
miyxtyg gelijkendf== ivaliy-

'MQg)

fthog vergeefsch
dhtho venjdel
(ufocct zeenimfen z. aU)

adv genoeg, rijkelijk

ultraivm misdoe, zondig, aor
aXtrialhti

ithiog
: to^ (heilig) bosch

ahwxto (lco) ^g^ ontkom
Z; ctlloLtai H

f^el, (dorschvloer) ko*
renveld tuin

aiiuto maai, stapel op
afivdtj tegelijk (cfy^ ij^)
ajiozov onophoudelijk
avccivoLictt loochen, weiger,

aor avijvccTo

tivccj:, ayaog heer, heerscher
avaaua gebiedster
ccvaoatD heersch

m F band, schildrand
(— &fi7rut). wagenkrans

avtoya= avtoyco gebied
(tjvtoyHt= Tivioyuv)

uon (atiotti) zwaard
anrivv wagen
ajr-/jv?^ afgekeerd, barsch,

onvriendelijk (vgl, ttqu/ ^)
&$#$ica ratel, kletter

&a(o misleid (vgh ar?;)

ayctvo^ zacht (ayaucti!)
(iyamj doorluehtig (dyaotccti ?)

m$Vi cidtitp' genoeg
atitw heb genoeg
atjtvy (a.a-0J voldoende, taN

rijk, dicht, vast
; luid,

ct^o) = ^lj^ av^avco
ct^ouat verdor

Jm$$k droog (azalea)
ala aarde, land
atyuijog F zwarte populier
aryhj glans, schittering

alyhjttg sehitterend

cttyk schrikkclijk = mawfy
cd'vvfiat neem
aluh^ bewegelijk, flikkerend
xoQv^aiolog helmschuddend

ttJrtoh^ (v. aiy-noko^; ttoJL

vgh colere) geitenhoeder
aljrohov gcitenkudde

am{>q sterk afhellend, sterk= ctijretto^

^alipa adv, snel, plotseling
ctha lot, wat iemand toekomt

(tv) aiat
t
uog toekomend

amv
} tbvog tijd, leven (vgl.

aevum en ahl altijd)

ayJcov. ovaa = axyv adv. stil

ctlaottat (ahj ronddoolitig)
dool rond pf. aXcthjtiai

<U7;r^-landIooper, bedelaar
ichjTi-t^ zwerf (bedel) rond

alaog blind alctoto maak W&td
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^dotjp, Gen aoviu lam

uitvtH^ ram, schapenbok
«opvitat verwerf (voor mij)

OOgSt (ijQCtTO, UQ*G$Ut)

aGd"pa gebrek aan adem

«(Tx?; O-jj^ ongedeerd

&0fitmg weggevloeid (versch

van aGutvo*; gaarne)

ttovTf/j/cs' adv hevig (z. GjreQ/tn

H rjl, c< prothet.)

tiTcicrfcios overmoedig
crr«a ®«X irj vergrij p

itry («) verblinding, onheil

aruQwg F = UTctomr6g =
ctVMtniTiK pad

avQtxttoq (vgl. to.rquco) onver-

wrongen, nauwkeurig
verjaag, P vlucht

ai'yi; glans, straal

arSij stem uvSato spreek

,-f QG&tjvdiav spreek toe

(u^)«tWuo beroof, imperf

ijcTrjj vq tov
3
part aor «no vo« >

«rco roep, schreeuw
uvTij geschreeuw

<i]tvog
;

tog overvloed

rijk

i&ijpi ggo> sch ep $J i '(J [ ]«

Sjgi^g donkerte, duisternis

cVp?; kaf, schuim (w/w^)

gtji (r<;ro) terug, weder
«u-hfjjj(t^ = diiiof-'ooo^ terug-

vlietend, teruggaand

I

babbel((3«5^i

p gesprek)

(tatog = rjfiatog gering

fifjGGtx kloof

fjfcis boog

fi(>c{%tiv aor ratclen, kraken

(?
j3o«

j{
£
?
« $a

pnQToz stcrfelijk subst. niensch

(mortalis)

&(m0%f$ (v. a^ugo*) onster-

felijk

ct upoQttiQs godd elijk

# ^i(5o offt/j godensp i j s

Jjgordfi? hloedig

ytycopa = ytyb'jvto^ Qpito ben

hoorbaar, roep luid

yXaqvvo^ hol, gewelfd
yvttftJizto buig

yvakov welving (z.

^iijy lid

3«- = £c^ (uit <J*«) in smst.

zeer
;
Sayoipitg zeer bloedi^

fWJ^ca^ kundig, bekend met
$ai)vat aor, ervaren tSayp

trans aor Sidtte onderwees
StSayxa heb geleerd

5 ctil
i
omv ervare n ,vers tan d ig

ScuSalop kunstwerk
iitaS« Xhj ku n strijk

i)«f«to}
ctoTog gade

Sizrctg beker
Sti-co bevochtig

SijXioftut beschadig (deleo)

8vv (w H-pi}¥) vgh diu)= 8tji)(t

lang = Synov

Sijftvvo) vertoef, talm

Sijot^ (ftenca ?) kamp, strijd

dijQWucu = Syotaofiat strijd

Syco zal vinden
d<f«ijo«TQ scheen
rVrjiiil = $Q«H = #t'f)

fV/o^, h>^' — iy%ii% lans— ^3^« bruidgeschenk
Wkbouat (tl°) verlang naar

UkSwo N wenscli
fijSco vergiet

tiftQ{i«t (y.«t.-) vloei weg
f/^«o adv terstond
f il« jt /i^ Tj sm u 1pa r tij

£ ikan ip «±cQ sm u 1

tiXtTiftv^ met slependen voet

c 'i o j = jg = f to £ ge durende
terwijl

$i$kog = Ivx^/Aoh1 rustig

s'AV(j<jg socer schoonvader
I v. vq ?; sch o0 nmoeder

VyAtCcQ (fw) schok
P snel in het rond
(versch. van zXtXiZco bij

tltktv)

TV-aXtyxtQg gelij ke n d
ipaQa pL wapenbuit, wapen-

rusting

fvutQco (ijpaoov) dood
l^tv«QtKco (|&») beroof van
de wapenrusting

; (
i'-3&%i cog o plettend

iviiTToy scheld aor ijvlTCUTCQV

tVTTtrj het schelden
h'ojTr

{
geluid . krijgsge s ch reew

(lP£7rCO [W Gt'.T ] of bij <hp ?)

tptta pk wapenen (ivrng p
gereedschap)

l^ctTripjjQ adv = Igcutpvqg plot-

seling (vgl,«^?^ en tcA/w H)
tTT-avolaxo}, outtt genict

aor f7T«vt)tiP ^ Qohi&ca

$ttcq {VV cjfTT^ vgl. sep - elire)

ben bezig= «<< jt-ino^ zorg

voor (z. ^-fTOj H)
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(Vgh 0~T«On>. f,.T)ji)tl^ H)
fo«^ adv tcr aarde
f/jfiio^ foj het duister, de on-

derwereld tntuioc donker
ioridw steun
tQHTTtQ val aor rjpiTrup

tQtqto wrelf, overdek
niitattf ifg, itpqti hoog-
gewrelfd = iipooocfog

totjTVto = tovm
7
eor^aj= houd

terug
*oi- (onschcidb. part.)= dot-

zeer
;
^oiydovjto^ (vgl. 3q&-

nag) luid donderend
tQtijQog (pl. o^) geliefd

^jwj/ zwaai dovQag tQ Q worp
mct de speer fQcoito wijk,

(zelden storm voort)

hyaotj haard
tTijg (St. ff/fjneef) verwantCj

vriend

IrtoGiog vergeefscli, nutteloos
tvSntlo^ — trchjhj^ duidelijk

zichtbaar

tvrt = r)vTt
t

als, wanneer
T

gcljjk

t*)-tTto (tTTco H) storm na
•jTOTfiOp tTrtQjrtTp zijn nood-
lot vervullen

1

(onscheidb. part., uit Sia)

= <S«- reer
j C«^' hevig

waaiend (<%«*), CtiO'fo^

heilig

^ttStoQog (£fi«t) graanschen-
kend ttoovott

V

ilpaiig= gering
Tjyaiytog («yup) hoogheilig
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rjict (cx>t)= i
t
a pk wegtering

;

voedsel

fytd'&S jongeling

rjtt&v, ovog F strand

t'jxcc adv. stil, rustig

ijXaxarv spil, pijl

ijXaxara spindraden
i} X l &i og onnooze 1 , dwaas

t/ficc^of*^ [a
i
uad'og) zandig

•rjuog terwijlj als

ijntQQntvco vang
ijntog vriendclijki goedig

9joa iets aangenaams, tVt
-/J^«

t/wo doe een pleizier

^o* vroeg = ijtQiOg

vjrov hart, gemoed
p£ = gpq^ z. d.

#
0 r< i ip« 6

'

;
c oc= r« o j verbazing

frafifieo} schrik intn

fr&ftyog bosch, struik

Ouvco fendo, sla (vgl.W qpfp)

frfOTrooVroc voorspelier

{vgL precari)

{>£<jjto<>7iiov voorspeliing

frig, tvog Fhoop, zandig strand

&Qijvvg M voetbank

t

ta, tijg = ftta

iaivto (Z) verwarnij laaf

iaXXto zend, strek uit

(%tTQ«g) aor irjXa

uafTco slinger

tavco overnacht

Vfityp (ftfayto) schreeuWj raas

iaV] geraas
itJug (~t) ^tv&vg recht op aan
ilfri'co richtj stuur

tOvco ga er op af

rAota pl verdek
tutoo q (l) vurig ver 1angen (W f flf)

'tj&t(\6ctj (i) smachtend,
lieflijk

tptttQcofy; Ofiai verlangvurig
iog (*) pijlj pl ook \&

i&rqg wensch, vvil (W ia)

1$ (l). fodg kracht (vis)

ijpi met kracht ct) iog stcrk

tqd^Tuog sterk, voortreffelijk

icoij klank ; bruisen

JC

xaivvftat (v. xaSr 0
} overtref

Acxuijuat ben uitstekend

xavayi) geruisch

aava%6toy xuvayff^to ram m e 1
;,

kraak
xafrTraXiuQg Sliel

xeSvog zorgzaam ; lief, dier-

baar (ygt. ffljSog)

xtlaSog spektakel, mX&Skmj&§

lawaaimakend, xz).adico

maak lawaai

KcXatvog donker, vol onheil

v. cXa t VH\i) '§ uit *=*cXat vo-

i * £g $gvan zwarte wol ken(m

)

•Acoal%io verwoest
/.;o/.lg weversspoel of stok

om te slaan

xBor6fxiog ^Q-vo^og v. XcQ-

crrotwg v. xdoo) en ornitcc)

Iionend x^oro^co spot

xrf^'cOj £jTt° verberg
F (^i.'aroio) doodsloL

(maar hart z. xaQdia)

ySjTog, tog zeemonster (Lat.

cetus walvisch)

xloxQ$ havik, wouw
vuyccvco bereik aor wt%Q)t =

ttitpfi (?<rffiV<xi)
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ntoy ga, aor %mov (ficratlaO'ov)

vgL Ylvito

zha ttg gedrang
xlovtto jaag na, breng 'm

het nauw
xvtcfag. aog dottker

*«iS£.ff]7 vetdamp, offergeur
xinaijHg naar vet ruikend

xoiQavoj heer heerscher
Y>ohov = xoylto^ schede
xoXh;rug (xoXXaw Vi xdA^ Hjm)

vast aan elkaar gevoegd
Y.ova$og geraas

'AQpafteco, xovufti^io raas
xnrog wrok xovtco koester wrok
YMoudaioXog i. aloXog H
xoQuvy i) deurring (corona)

2) kraai (corntx.)

xoQtovtg gekromd. met een
staart, gesnaveld

xoaSaco. xQaSaivco zwaai
xottMt', ovaa gebiedend, subst.

gebieder^ gebiedster
xQnrucpQi de slapen
xrt fitK: gekraak xrviihto kraak,

dreun, aor %Y.Tvnov

xdSog, fo^ roem, fierheid

xvSgog = xvddXtftdj roem-
vol, sup. xiiStovog

HvSaivm maak beroemd
xvdt-avuoa (/t«^t/) de man^
nenverheerlijkende (siag)

xvdotpto^ gewoel
xvxtkoj roer^ vermeng
xvxmv (geroerde)gemeng-
de drank (koelvat)

xtfmXXop beker, Siira^ dpyi-
xvjTtXXov beker rnet dubbel
hengsel

xtbag, tog yel

Xa^opat (Xa±vtiat) neem
XulXaip, 7tq^ stormwind
ha rua kolk (der zee)
lat ipyoog haastig
Xaoxto klink, kraak

schreeuw, spreek; tAaxov,
XtXyxa schreeuw luid

Xayvij wol Xa%v*jttg ruig be-
haard

Xta^ofiat wjjk zijwaarts,

wijk terug {IXtm^v)
XtaQo^ lauw
Xtyvg = Xr/voog helderklin-

kend
Xiijv al te zeer
/uXatOitat (W Xat> vgl lascivus)

wenschj veriang vurig naai
Xtmopui smeek, aor XtrioOai
= XtraVcVto v. Xt ravog bid-
dend (litanie)

Xtvij verzoek
Xoiyuz verderf
Xoh/iQg vol onheil

ftaiopat zoek, onderzoek
iittftaio^ai betast

(lnzftatiGaro)

ItaopaQQ^ glanzende stecn
fiuQpaQiog glanze nd
fiaQpaioto schitter

fUKQUTio grijp, druk
paip folindelings ptaxj/idLog

?

jtaujtdicog vergeefs(ch)
}d$to, fdmppti denk, denk na

piuQvttg verzorger^ zorger,

heerscher* ftrjSofiat over-
weeg, denk na (kiti}oaro)

ftijSea raadsbesluiten

MOTtoo raadgever

7
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pttS&w = titioiato glimlach

^V. (JuetSaoj)

qti).o~]i$*tmqg lief glim-

lachend

0lXt$b$j u* f?>.ty<oy teeder, zacht

jifka&QOP (v. x^ 0
, niet van

ftthcg) dakgewelf, dak huis

fttltog vergeefsch, ongelukkig

fitAhj escn, lans

ftehvag = uciXivog van
esschenhout

^cA.tWj Ojt*«t zing en dans

vier feest ^o&t^ gezang
dans

^oi/j vergankelijk, zwak
(v. d. mensch; bij mors?)

volgens de ouden Mmet
stem begaafd" (v.iiitQOuat),

sprekend
ac-r a).kcco) doe onderzoek,

vraa^
(utjSofiut. ^t^rirt^ z. jtit*$w)

uijx&ouat blaat, schreeuw

urfAa^. ttotyg adj blatend

,a/jAa ph klein vee

f ro^ 1 ij fgorde 1 o f hoo fdba i \ d

uvaouat vrij (v, ftvaoftat van

Boeot. /i7>j,;

)

umfyTijo vrijer

*? r/aro$ echte 1 ij k

ucy.aoticii. brul

ft t'fiotxat jammer (yg\. uoyuvQco

murmuro)
juri}%jg (vgl. moles) arbeid

uwXog "Atyyoq strijdgewoel

/toVrrif, jjfcg eenhoevig z. oVi/£

hertenkalf (bij veog?)

velocTog, veaTog onderste (vgl.

't Duitsche nieder)

vtopat (v. itGjtiftat) ga, keer

terug= ricTGopat; z, VocjTog

ri}- onscheidbaar ontken-
ningspartikel

j'^Jt-V* buik, moederschoot
ptjTt tog= rfjTTtayuj= vtp VTiog

jongj dwaas
JtLtO WaSCh f. viljUO iUTTTQOV

waschwater (tct vhzQa Od.

v&ts§0§ (veopat) terugkeer naar

huis yotmttf keer terug

naar huis

rnartuoi' i.uan dag van terug-

keer naar huis

*r oo-qp*(j>) adv. ver

vooyiQoftai scheid mij af

vi/ogco stoot tegen
vvoiia merksteen (in de

renbaan)
vtokttteg= vcoXfftHog rusteloos,

altijd door
vtoooxp vonkelend (yccXxng)

(\\ fv^pAo^) F
dicht hout in het bosch

o

daoi^co koos
?
praat lief

oaQtGrvg gekcos (iron)

ohg alleen (oudL. oinos unus)

oXozoq pijl uitJTtvto schiet

6u6f>yyvut?
cctt" wisch af

opjrf (otff, W ln) goddelijke

stem
onacov (z. Sr» H s W o^t)

= imtjSog (p rrrrraW) be-

geleider, dienaar

d7rif§tco begeleid

oVa2> geef tot gezel, geef

mede
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firrriw vrij

OTTviovTtc gehuwde
&Dy$tay36g geraas

dTQtjQog vlug

ovaC) aTog = ovg oor

av$ag
:

tog bodem
oitSdg drempel
ovXat = OuhufUTttt (/*'«)

gerstekorrel

otUij volnus lidteeken

ovkog (v. jroXvog, vgl. vellus)

wolligj kroes, zacht

(otUotf= t)XoOC Z. o}J*Ufii)

nnjtfL- muildier

uvTGc^to wond
6/jjko (v\v. m. ^/froj) ben

wrevelig opgewonden
tv/{r7j verhevendheid, oever

71

-ttttTTuXoH^ ruw, getand ; vol

ravijnen

TTcdvvco Htrooi (vgl. pulvis)

7r«7TT«tVct> kijk rond

ir&QOq adv te voren, Vroeger

eertijds ; alvorens (vgl.

TTCCOCC, TTUO)

TTttQOtfrifr) vooraan, te vorerij

VOOr= 7TQQ7T<XQ0liJt(v)

^aTiouc<t
}
proef, eet op, aor

tn:c<o<jafti}v (vgl. pascorj

iTtLfui'Qco (|w) zwaar, schok

clo e wan ke len (vgl . n61tuog)

TtfAcoQ N = 7tiLowov monster

Tnlojoto^ reusachtig

nylyh m * F helm

Ttjoy ransel

ntiia^, xo^ bron

TOf'/; (Att. 7Tocc) gras, weide

nou'jetc rijk aan weiden

TTQaTrlStg F= (pQtveg verstand

sruftaTOc laatste

TT&ua deksel

Q

(\c(ao verpletter

StaQQako verscheur
ouw)\; lomp
Qijyog, eog deken, tapijt

uiui{ix adv licht, vlug

(sivog F en (ftvov huid, schild

(.otttij = yoFjifW suizeHj

Hniten

(icho^iai beweeg mij snel

t A'roQWGavTQ bcwogen zich

voort naar

o

Gamg, tog schild

(favig plank
Gttvifitg deurvleugel

oemo verjaag, zit na, sUnger

aor tGcieva

M aevoftat ijl laatvctVQ
T—

i'GOvTO (qvto) stormde^ viel

pf tGGvttatj adv eoGvpevtog

ijlings

Gta\oq vet zwijn

Gtyaloetg schitterend

riyJrra^. aog bescherming
tcoigxctttos beschermd

Gy.nh)\p paal

GfttQ$aUo s- afgrij selijk

oiriog, eog hol, gros =
GjreTog, ovg

GjreQyco^ Oftat ijl voort, dring

voort

tfTxXttyyva ph ingewanden
(hart long etc.) vgi. gjt1v

{
v

GTtvTai stelt zich aan als,

verlangt
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mq0Z& zet met kraeht
tegen (v, ur^/o^l steun.

QtVfptXgw (%to) Slllijtj sfcoot

V

Tttgfim vrees
Taqy

?
f0g = tf^o^ verba-

zmg part aor rm^wp ver-
baasd vMyna ben be-
dremifjeld

r%^e einddoel, einde (ter-

minus)

TtQjzwtQKVifog den b 1 i bscm
slingerend (vgl. torqueo)
(zicb in den donker ver-

heugend)
Teruymp (vgl. tango) aangrij-

pend
TiTt^fxt ben bekommerd
TfTpnv aor aantreffen
rylitytTog jeugdig, zacht
TlTimmiim (St iri/x) mik op

(zelden Tt&yw)
To/.virtiko rnaak door
?VT&6g klein, n»t% weinig

iJTTtfiTtQoz boven
; hoogere

r;rc[>TuTGq de meerderCj de
hoogste

vTrtQi&iot; bovenverdieping
mnivf] veldslag

liptiQQ^ hooggewelfd (z,

H)

<P

tpalog helmbeugei
yaQog, io^ stuk stof, mantel,

doek
cpctayavov zwaard
yrtj'Ti} krib

¥/r^j *og= tpaog Hcht
tpXotaftog het ruischen

(7roZi5(j[^vO^:3oj dalam«)
tpw$

}
<ov6g man, hcld

X

%&£ouai wijk terug
/«/r^ fiadderend haar
%avSavto bevat t^atiop

XtQftudtot' grenssteen, slinger-

steen

^SPife P<>2 F waschwater
gewijd water

f
yi&ua&og F zand

toja'e snel adv coact

vrotfw^v snelvoetig
&Mp7j elleboog, arm (ulna)
wuo inraio (o&hTjg \\ Ti&qpt) leg
rauwe stukken vleesch op

t
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PARTIKELS EN ADVERBIA
ati = «ht H altijd

«* H — d
7

at yaa =
indien toch ! (och dat)
tu x«(v) = lav

a'Ala maar ; want (na nega
ties) nu

;
ja, neen

alla yan en al).d , . /ccq maar
toch (at enim)

afta tegelijk, m. Dat; bij 't

part, gedurende
&fia . . Aai simulatque

a^tfj yt TTtj = afudg ye ntog

op een of andere wijze
av soms met a; tkp = tav

jjpP met Gen zonder
&vfv$i(v)

y a7Tavtv{f±(v) H
vcr

uvu> omhoog, boven
aptoQ'sv van boven af, van

het begin
&ti£q = &imiio zooals

hr&wu&t H ver Q$tp van
verre

ciirtDfrtp van ver af

dan, dus (#& ^ H)
num waagpartikel (niet

vertaaid)

drctQ echter, maar
atf evenals ; daar immers

(bij Part)
H met Gen = SvtQfc p

zonder

«>'': "vt* weder^ daarentegen
ttv&i H aldaar

avd'ig weer
f
voortaan

al'TtxQ H echter^ maar
H terstond

m.Gen. tot aan
;
tijdsb. tdt

a\p H terug weer
yctQ want (postpos)

yi (encl.) quidem
yoDv ten minste
*W = d>j. tI $ai; hoe zoo dan

(enclit. vastgehecht) naar
maar (postp6s)

thDQQ hierheen

juistj toch, dus, want
(postpost)

3ijfr& (uit d^) ongetwijfeld
(Iron)

dynoiK 'S$7toiifrtp toch wel
di]va beslist

vi SqTu
; hoe zoo ?

St6} dtovt waarom
*avs als, indien = &p
ti als, indien fiVrf/j indien

werkelij k

f iVc — f iVc hetzij dat —- of

dat (utrum, an)

als toch ! = fi yctQ

tlftaQ H terstond

fijco — *<ito binnen, binnenin
dva dan (bij 'tbegin); nu?
f^r daar £*tt&tp van daar

fjc^rcpc daarheen
ixvog buiten, eruit

f^ro[o*]^f(i') H buiten
i-UTT/jg H in elk geval, ondanks
tvtxa wegens
Ipd'a daar = hvavRa gew.

waar
iv&adf. hier (op deze plaats)

ivTa&d'a hier, daar
ftTavO'ot hierheen

tp&tp van daar, van hier

iv&tvSf van hier

fPTfD&ft' van hier^ van daar
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i£ro buiten, naar buiten, be-
halve

t£to&fp van buiten
l-jrti; tTTttdij, tusav, tirttSav

nadat, daar, daar immers
fjtttra daarna, vervolgens
*tfr* tot aan, tot

m& = HGM binnen
towfev van binnen

*rt nog eri di verder

tth'e H = Krt toen. wauneer
zoolang als, tot

V of, — ijij }jt H als (quam)
ij— | of — of

$ ja, voorwaar
; ja? (vragend

weg te laten)
'fafifc waar-

achtig

fi zooalsj waar = ^mtg
H en
reedSj thans

H tocn (vgl. Tijt.wj!

rjp—tav indien
ijptxcc ten tijde dat, toen,
wanneer
H = fro; zoo lang al>

$f|i waarlijk

tjTOl — ij of — of
t; /

1 rfH ge llj k wanneer, evenals

f$i H waar
(encl.) H toch wei

7w wraar, gew. opdat
xof^fjfa^^ x.ft#rijrfoevenal5

tt«0or* in 200 ver
x«frdntQfrtvan bovenaf, boven
*«/ en, ook (= x

5

, f in crasis)
xcdyttQ etenim of nam etiam
«cf t ycxo— Aai nam et— et

. . maar ook
x«ci 6%; x«i en zoo dan ook
««/\«iy;Miu werkelijk, verder

kc<l7t£q rnet part. ofschoon
y.mxiM en toch, nu toch= *#t av of xr<x lav
vJtiio naar beneden, onder
xttrctffej' van onder

aeef&SK H = ht&St^v van daar
xrifh H daar xt/o* H daarheeu
**(r) encl. H ==
fiu met acc. bij (verzekerend)

H&i' = w^i'

fify zeker, wel is waar(postpos)
— 8* wel is waar, maar

^tu' ovv nu wel is waar
phrot zeer zeker (gew.) echter
pwx&p = pivvot dv

}**XQt(^) tot aan (Gen); totdat

ne niet, opdat niet

ftijSceftvc, iijjStttit&j op geen
enkele wijze

/u/ff* maar niet
h en niet

jw?/^^rc nooit

ftqSenti), fttjrrtn nog niet

/<?;xt'r* niet meer
,

ja zeker, ongetwijfeld
piTiv= ^j/ uvv. toch soms niet ?

j/ff/, roujf' ja /<# = ^ta

vi\ met Acc, bij (verzekerend)
vvv, pvvi op dit oogenbiik
vvv

t
vv (enkl.) nu

&&W van waar
o&t H =ol* waar t oF waarheen
ouoD tegelijk (vgh o/«^')

tt)j evenwel
wraar, waarheen, hoe

fijrot waarheeiij ottov waar
tm6Ti

}
bjr^rotp wanneer, toen

indien
t'ijiu^ hoe, gewl. opdat;

bjrajaovv hoe ook, op welke
wijze 00

k

Sr*, Smv wanneer» toen, als

brt uiff — bzt nu eens —
dan eens

o5 waar
0Vj qvx, ovxi H ovp niet

ot' fttjv zecr zeker niet

CfS {tijv (ov fxh'TQt) txXXa

evenwel (zonder negatie}

ovrot wel is waar niet (tgst.

'ACCtTOi)

ovilt- maar niet
t
en niet ook

niet, niet eens
Qvfttjiort nooit

ovSafia^ QvSapoi* uergen s.nooit

diS&fifji Qvd%$$&$ op geen
enkele wijze = ovtf t%wm&

tiovv volstrekt niet

nv/lTi niet meer J

ovjTto nog niet

oCrf — o#r£ noeh — noch

ovv dus o^'zoL'/' dus niet

oibfiO%f niet dus ? = dus

ovvtxa daarom^ om die re-

denen H ook qti dat ; zoo

00k 6&o vvz/,a p
ovrt'^

t
ovTto zoo

i'nfoa H tervvijl ; tot
;
opdat

jvt'j (cnclt : vastgeheeht) zeer^

juist

Ttfj hoe? Ttfith H = ttoD waar
?ror = tt(W H waarheen
Trorf wanneer?
jtw^ hoe? hoe zoo?

(zoo deze enclt, dan zijn
J

t indefenita)

rror^ 11h — rrore 67 nu
eens — dan eens

nthlTQTt 00 it

n7.)jv behalve, alleen dat

TTOoooy = 71060Q) voonvaarts,

ver
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jTtjiv alvorens, H te voren

ooc (cnclt) H = uool dus, nu
TavTij daaTj zoo

t£ (enclt) que ri — xctt zoowel
— als ook (eenvoudiger

;

zoo ook bij 't tweede zin-

deel)

rimg 200 lang; een tijd lang

rfi H daar (daarheen) zoo =
rcc vtij of relat, waar rf}Si

daar, zoo

H op dien tijd, toen

hij ijpogj

ryjvixccdt, TTjvv/.avTa te dicn

tljde

TM (enclt.) toch VgL xairoi

[wxi) wraarbij de ontkenning
QVTot {ov)

Toivt'v ja tochj nu dan (ech-

ter) of eenvoudig nu, alzoo

votyaQoDv zoo... want dus

Tort dan = daar, toen

ror^ ttkv — rore Si nu eens
— dan eens

t$ff$m H Koo langj onder-

tusschen

vjrtofrt (i?

) van boven afj daar-

boven
cptv wee (met Gen ;

over iets)

qj TTQjiot o wee

0)5 1 zoo : H = terstond

(hg (Praepos) tot . blj personen

tt^ of 'ifitg H zoo

oji (relat,) hoe^ ut of quarn,

dat, opdat ; omdat (= want)

tcmp. alsj wranneer

&d7rtQ zooalSj als 't ware

mQ-jTtQaQH evenals

wgt£ zoodat; dikwijls = daar-

vandaar H evenals



INDEX VAN STAMWOORDEN
bij de afgeleide en samengestelde woorcien

Weggelaten iijn dikwijh dc vcrdcr afgeleide woorden, evenals defiene, die mei de
iiiineegeven o vercenkamen;

t
20U Oftfc de meestc, die met pr;tcposities .>{ pracfikpcu »15»

sam.sDitsteld; oofc wmrdtn, die met klcinc afwijkmg dcr alphahetkdte f'ude in de
itabijheid der kcnwoorden (etichwbrter) ^emukkclijk te viud.cn zijn. Een verfajiuliit-^.
strecpje vcror ccn woordvgnn factetkent, dit het wocrd jtHcen m samest.sulliueeu
ycMSrltomt. (ius&cheu haakjcs st&an die woorden ntct hnnne kertwooidest, wyarfaij dc

laatste aliccn verwaute wunTrfen cf bijvormcii ziju, niet dc stnmwuorden)
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^co a)

TTAf VfliOV : TTPttO
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TrodctJTItJ l St. 10

wq8uqx7}Q : uo/Jto

noStjviftog : uptitog

notitvvto : Trviai

noLogy ~/.tj : nikto

nounog
t j'i

: niftnto

TTOPTJQfig : nivQfiUt

novog^ Wco : „
TTOOiViO : W TTfQ f)

TTOty&tio : jrio&to

noQ^uog :W 7if(jg
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)

ttoqI£q* : }) f)
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noGtg, i) : ntvta

TTQTy : irizofjtui

TTozijotov : nivco

nOTftOg : niTQftUl

3? OTVltt* VU : TFGfffg

Trciroc* ijy : nivto

TtQVg : St. mS
iroay , . : nouGGto

(xtiiftiov : nrn\tt-
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nQtp : noo
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7roofj-o3o^ : odoj
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TTQQVoyov : W ioi}

TTQVTOCpig l TTtfO

^£to . . :
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TTTiort
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TTTtbfia : TrizQfiat

rtTOj^y ; TTTyaatO
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yVTQ£C
t

Tf>G±- l
jgj

y ojuct :
,j

Ctf

twdtj : «i)Vo

-Qjftijg : #£<o

-ti>&7c (c/>o\) :W mJ,

*t£oc

-OJftrflf, TCi£ : W 07T

ojocc : ootcco a. e.

-eojrfc, (>tft : '&ad^ce

0Mp*)Jfj) : Qf; £?*0£

§3 # : W ojt

CORRIGENDA

{I'ehalve eenige drukfouten door verkeenle plaatsing of

wegvalllng der accenten en de verwisseting der beide

sigma's verbetere men het volgende)

bladz, IX agentes

X Fom

9 %
>;J

II yttttTijg

21 ftwe
2^

agentis

t)Uf)V

rf

yurtTJjQ

3G

30
31

Ift

43 ^

fiTT-oWttf

55 bezoedeld

68 prytaam
Cytj nvAatv)

73 belegerd

80 Portus

100 donker

111 th'/m

1M 7lfJ£%«

=; Inf.

=== 77 i}t)l l
(
Ut

==== are

= tt«tjn£

= W "c^

B==3 U T-O /.I' riO

ts=? bezoedel

= prytaan

= tj^t^

= axu/Mi'TO?

= Tr/ViT^

= Pontus
= donder
== th;co


